MINISTERI0 DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO BRASTLEIRO DO MEIO AMBIÉNTF, E DOS

RECURSOS NATuruIS RENOVÁVE,ls -IBAMA
CHAMAMENTO PÚBLIC0 N° 01/2018 -CHAMADA U

Es[e formulário de dvaliação reprodii7. os par.âmetros técnicos exigidos no ChaiTminento Público n"
01/20]8.

Todos os cdmpos são de preenchimento obrigatório: Nota atribuída pelo avaliador; Justificativa para
a no{a atribuída; Condicionantes; e Recomendaç(~)es. Caso não sejam necessárias condicioiiantes ou
recomendações os campcis devem ser preenchidos com a expressão "não aplicável"
Analisar e avaliar a documentação, nivelando os conceitos com o grupo;
A devolutiva acerca das e\Jemuais condicionantes e recomendações serão analisadas pelo p[.óprio
avaliador que as formulou.
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IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA
!

__._____

Nome da lnstitiiição:

!INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Nome do projeto:

' IBAMA

`_y__._ ______y __________ _

_1________ ______

fNPJ da lnsütiiição:

_____

''33.645.482Í000i-9G
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! ípsp#u_zb,.àcaisasobc;,.:toe;npladas correspondem às sub-baclas constan,es no ltem 6`,
ísub-bacias
i con[empladas

! Poii e calha do rio Parnaíba
SIM

0 projeto observou ao objetivo e obje[o da Chamada 1] ?

NÂO
Sub-bacias dos rios: Canindé; Poti, Longá e i`alha do rio Pamaíba a jusante da represa Boa
Esperança.
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Caso o projeto não tenha sido c`lassificado, as demais análises não serão necessárias.

*

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DAS TABELAS
Para a (ivullação doç purâme{ms es((}belecidos na s tübelas serão adotados os seguimes criiérios dc pontuaçào:
-zero (0) caso o parâmeiro solici[ado não {cnha sido iriíormad() ou i`ão ienha sido, ainda que parcialmen[e, u[cndiclo;
-um (1) (oso o parâmetro solici(ado tenha

sido, aindü que parciülmente` ii`formüdo, no entunio, demüiide

(omplcmentcições para o alcance integral do que Íoi so{i(itado;

~ dois (2) caso o parâmeirc) seja atendido, com in[orn"ções que permliarii o eniendimenio e o ülcance do que foi
solicitado.

TABELA 1 -AVALIAÇÃO DOS CRITÉR]OS TÉCNICOS
1 - Parâmetr®s para a Chamada 11
Todas as metodologi<is estão siifici€ntemt]mi-clpt.ilhadas p" o eiitendiii`i`nto da i

1

dc cadci etapa;
As meioclologias sã() descriLÕs {Ii` formd extremamei`Li-giiiiéricti, Ímí}()ssibilitan(lo a

Jiis{ific.aLivas

tinálisc da sua eticácia e ti avaliação d(}s re`tiliéi{Ios esperados, quando se .iíirm[i, por
``l,evantamento c dnálise de dadüs ii infomações secimdárids"

cxemplo
Cíl]1(liciün{lntes

Indicar, dc. forma c`lara. se Íis dad()s secimdárií}s (]() mei() Íísirí} eçiãü rc`.ilmc`nip

i (lisponíveis
iia--_
escala
adotado
!`o príijeto.
`1
------ `
----

-

Fi

ck=om£`fid.içõps

i Melhor.ir a redtição do projeto ptira iden(ificação das meLas e dtis etiipas.

_L

As etapas coiisisiem de .i[ividades qtic` lcvtim tio dlcaiice diis Mctas;
iistificativas

As

etapas i`ão es{ão bem {lefinid.is, (liíiciiltai`do a consideração (iii.into

__T__

à

siid

conclus{i(}, coiTio neste caso: W. levantcimento in loco utili7Áir`í conjiinio di. tistraiégids

[;

( visazido garanlir tai]Lo o rigor iéci`ico-ciciitífico meiodológico q`ia]i(o a iíicorporação

das percepções empiricas d;is fami'lias assentadas. soh a Íorma rianicipd[iva o
inclusiva",

(`.ondicion.intes

lndicar as tiçõgs a serem deseivolvidas pam o ciimprjmei`to de cadti etapa (i dt'
met{1.

mcomendação an{crior.

| Recümcnd€`ções
r_._____~

s do projeto incoi.pordm o sa,)[.r l{ical. de formti parlii`ipa[íva,
exp®riêiicias e os c(}nhociíi`en(os práticos territt)rit?is o regiotiais;

As reícrêiicias à pamcipação d.i pt`Íiiilação e .i iitili7Áção do saber loc.il são velddas,
iia ft.tisc "[,t>vai`{timeiro p anális? cle dddos e iníoríi`ciç.Ôes qutintiLti(iv.is c :
:_..-_

__±_-£__:_L
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1

qiialitativas primários a partir de .itivid{ide5 de reconhecimcinto em (`ait`po, emrevisias !
e atividtides par{ic`ip.itivas".
|

Íica,ossdberes,-ise,..s,entesà_rii;=::-àecom-o_a-Éã5ü:çãodo;..sTse_nTa-ã,,-sT
pode ct]iitribuir par<i ti cíinstru;ão clos projetí}s (Ias URADs
J-------i

H`ecomciiid€içõ€s

r(;

projeto

|±±£!!:_0_r±rar5±±S±±±LO...Prt]i.f_l.{J.!i_e±_i!£!üi!icaçãodasmidseddçeitvws.

contempla

estratégia

tle

dissemiíiação

das

inío[mações

iécnicas,

T__2

xpcriõi)cias o stib®r local;

Le-,

JLisLiíicdLjvas

'

J-------,

2`

Í

São mencioii.idas ar)enas rc.umões e a realização de cii{r€visias com (js iisscniados iias

saíd€is a caiiipo, q\iarido se lê írdses (ajs como:
"A[ividades partjciptitivas, na fümia dc oficinas, tambéin cstâo previstas como partc

do processo de identificação d{is percepções e deman{Iaç dds fami'lias asseni[idas
acerca das variávets per`ii`entts à e\abtiTaçàt} dos URADs "
-.-

Condicio"mes

+ u --...-------

`

-----

__

_..__.

_-

Especificar a`ç aç`ões a serem desenvolvidas ii€is oficii`as (` quais serão eí`etivamc\mc

realizadas.

Recomendaçõc.s

ldemiíic{ii., através {]t` oficinas de mapccimento col.iborativo, ptir excmplo. as ãrc..is e i
lct,n(liç,Óesdas nascpnias, da c(ihon`ir<i vege!al

Todds as diretri7,i`s e orieíii.içõcs da Meta 1 i`stão t.ontempladas no projei(];
Jiistificaii`'as

Nã{i existem

112

ii`Íormtições si íiclentemente d{.t.ilhtidas q`ici possibilite avaliai

qiic

in.stiiLijção T)í)(lt`rií .iiingir se`is oL)jii(ivos.

*`

____

Cündiciona!ites

__H___

-__

_'_

`

ndicar as ações a serem desenvolvidtis para o ciimprimeni() de cada eiapa e de cada :
neta.

í:Reddequar a redaç`ão do prüjtito pdra melhor identifi[`ação das metas c. das etapas.

Ri]comendações

ii

Todas as diretrizes e orien(ações dti Me[a 11 cstão coniempladas Í`o projeto;
JLisLifica[ivas

:INiã_¥

prüjetos de lj'RADs iio proc`esso.

l:Ündicionante5

tu`omeitdações

| Píss ap'í`f:3_.

!a:|:±i±i-L:!:!Z:iF_gl,±eçõ:S_f±Me,dj|,_csLíaT`._omãTpiàdas_iTo-'proJeiãi__-__|Ti=|=

Fu=:iiriTai-riãr,existem
Condicioiiames

projetos de URADs iio processo.

Não si. aplica.

Recomendé]ções
r-------_l--L-----------------,,-------------_Não se aplica.

!Indicadores fi.sicos e.çtão adeqtiados, oii
subestimados. sendo possÍ`Íel alcançá-los;

Jusüíicativas

Iní{)rmação não dispt]nívt.l

Condicionaii(es

,Nãü se aplica.

seja.

i`ãü

estão

siipcrcsiimados

oiii

3io

LRL¥n?±`t±õ_:í+ã_9_s_e_ap±?..
A propos(a dá coíi(inuidade .i aç.ões já i[iiplemei]Lddas no ierritóiio pela

Prop0l'l`nte;
Jtistific.dLivas

__i-_E m]aç.áo não dispoi`ivel

Coi`dicio]`antes

Não se aplica.

Rec`omeiidaç{`}es

Não se aplit.a`

A proposta dá coniiiiuidade a ações
parc€ii.as
(infi}rmadas [io Aiii.x(j
1);
--__--_ -~___T_ _
_-__-

Já_TTpíe:,-;Trin-s-Te_r;ítT;o_r_iT';tituTÇT
__L .__u_J,~_.

_

Jiistit'icativas
j.I.[.`.fo.rmação i`ão dispoii ível

Condicioi`.intes

Não si. aplica.

Rec`omenddç{-)es

Não se aplica.

IT_

i`Lodologia de moni{oramcmo factível com a pa[iii-ipação dos bciieíiciários
mais orgdiiizações parceii-t`s do Ti`rriLório;

Jüstificativas

'-

iidicion.inLes
+n{or.T£.ção_,[Ê¥jtspo~ní`¥et
__
_-^_ ___--_
1-_ -_

EE:'it±es.~L_~__._~+.~.
Metodologia dc manutenção facti'v€I com a partjcipação dos beiieíiciários e di`itiais
! o(`ganizaçõi>s parceiras do Terri{ório;
'`''.^_'_J

--'~

,L-,-~'l_--

"0--_ ------

[teni c`onsidi.rado coiii po]i(itação iiiáxiii`{i em pli`iiáriti pois não foL exigido no

Jus(ifii`a(iv€is

Chamamemo Público ()]/2018, eçte prticedim[.ii{o foi adoiado para {odüà {js projetos
c`hamada 11

k:oiidicioi`an(es

rio:meiriLÉ:s:=
Áre{is d si.ri.m rec.uperadas localizddas em áreas prioritárias para a con.çeivação da
biodivtirsidÂdi', (.onfonnii mapa disponível
iitLD:í'/www.mím.E!ov.b]./Í)i{)diversiddcle/hiodi\íe

Jus'ificati

Condic.io'

ií'@,.'áreas-L)riori(á]ias/i

Iii{ormaç`ão não djsponívcl

:a;s+

Recoiiiendações

Não se .iplic`a.

J±:il.j:;

NO1`A FINAL DA TABELA ]`

18

3

-`í_

'I`ABELA 2 -AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DOS INSUMOS COM A METODOLOGIA
2 -Compatibilidade dos insumos com a metodologia
Tt]clos os insumos (bi`!`s e seíviços) orçados são compat}'veis com aç iiietodol()gias
prtipostiis. em cspccií`ictição e qiiamicladc;

1

rT-sii;_¥a~Í~_:-=L~iíÉ~Ê`_;Yi`Ê±~ioiiívc+
Condici()iiantc.s

ão se Ãplica.

Rect)meiidaçóes

lN Íio S€ aplica.

,

+___

+_____._____________________L

NOTA FINAl. DA TABELA 2

TABELA 3 -AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CAPACIDADF, TÉCNICA E GERENCIAL

T_ ____

3 -Parâmetros de capacidade (écnica e gerencial do conjunto institücíonal! Nota
envoMdo direta e i.P.q~i:?~t.a.T)eitte no projeto

..r_~.___..~

. ^ ..... _ `._L `.~,_. +_~ L_._

A prt]i]onen{e p{7ssui ei.periêi`cia supci.ior a rt ai`os de trabalho n() ien`a (bioma ou !

0

demünsti.tid{] r)eld i`+\i`cuçãü dc projeLt)s diiterit)rt?5 (/\fiexti [);

rpü|a.t'€OP?i]_e`fjF.iírie|

Às c'xrieiiõ[icias relaciomda:; pi`la pr(7i)onente nã(] aten(]em ao

.)`ts(iíilTa(ivLis

iit`m

solicitaiido

pot.q\ie estào mtiis relacioiiacltis do bjo!m diii.izônico.

',Eii'dicit)ncintt`s

Não sp al)lil``1.

L
)

Não se üplic.i.

coll}enclaçõl`s

Í\ instituição prop{)nt.nti` aprcsenta esircitégia di` ittiaç.ã() cni rede, [)t}rí].i exi`cução doj

0

i

lh_-

4

\

__-_-

0

Lo_h_j_(,_,8:__-_m__

LJiistiíic`.iiiv.as

Tiii;Tmi+iiç=ii+ãmÁpr:;-[.-iü-ai,ai={;; exectn-o;csú ciL-==:;;le-rà -súírcji-eme pm;`Tt;rmtii+-

(

iima riide. Cita apciias o Sindica`o dos irabalhadí)res Riir{iis do município scm in{]icür.

~ T±i

por exemplo` a remuiii`r.içãn {la i]isiituiçâo.

l,T=ã„„„ç

Não se aplica.

Ri.comcndaçí`)es

í Nãci se aplica.

----- _-_

J+=__

_-,_1_

_

__,____ _

_.__

_

A iiistituição proponen(e iiprcsenLa capaci(la(]iL dc. {irticulaçào rom iTtsti(iiições aíins ao

tema do proj[.to, ex.: F,mbrap{i, F,ma[er. Institu{os r:s[.id`iais dii Florestais e Sefreiarias

de r;s[ado c Muiticípios, dc`monstrada por i"o da apreseii[ação de M.inifeçtação,
Fomial tlescTc.vc.ndo d natureza d`i particii}ação d.is iiistitiiiç(-)cis no pi.ojeto (An€`xÍ) 1).
J`tsti{'icativas

Vcja jLis(iíicali\'a d() iti`i]i an(E ri{)r

Condicioii<imes

Não se aplica.

Rec`oii`cndações

Não se aplic-Li,
______,______

A

instit`iiçã()

----- +-

__

_

,

~

pi-opononte aprescnia

.

__

,~

.... ` .... ~`

_._.` ........ T.

.

~

`

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

técnica e oporacional p.irci o diiscnvolvi"nto d`iç a[ividades (I{) [)i.ojaio (ani`xo i)
_ `

Jiis(ificaiivtis

-~+'

`

-r

ms{cil.içõeç, coi`diçõtis m.iteriais £. ccipaci(líid.`i

l.lJn\-

2

4'Í)

í
,Tl

__J__L l__

A ins(iti]ição apr[isei`ta um graiide por{ft']lio de ações execiití`[lds paia oiims re8'f'c'si
do país. Possui hoas instítldçõps e um gran(li. i. qualificad() corpíj iéi.i`ii.o.
!
___

''

'''_'-____

T

_-__---

______`__

_`-'~ ------------.---,---------------------,-----------..

;

!

-----`(

E±-i.i.i`ío~T.]±iF__E_til]iic`:ci'.=-`_:-iii_-~~ ---- ~--+-~ ------- ~
R[`comendaç{~m

~-`-~

hãoseaplica.
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NOTA FINAL DA TABE LA3
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