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RESUMO

O manancial  do Rio Camboriú  abastece os municípios de Camboriú e Balneário

Camboriú,  atendendo  uma  demanda  média  de  170.450  habitantes  na  baixa

temporada, e de 485.000 habitantes na alta temporada. A crescente demanda dos

recursos hídricos disponibilizados pelo Rio Camboriú, estimulou a criação da APA do

Morro  do  Gavião,  localizada  na  cabeceira  da  bacia  que  abastece  o  manancial.

Embora tenha sido criada em 1999, a APA do Morro do Gavião não se encontra

estabelecida,  necessitando  de  requisitos  básicos  para  a  gestão  adequada  dos

recursos naturais existentes em seu domínio.  Dessa forma, a elaboração de um

projeto  de  intervenção  que  busca  possibilitar  sua  implementação,  pode  ser

considerado como uma medida mitigadora para a crescente demanda hídrica na

região.  O  desenvolvimento  do  referido  projeto  se  deu  por  meio  de  consulta  a

legislação vigente, bem como, pela relação de similaridade com outras unidades de

conservação de uso sustentável. Assim, foi constatada a necessidade de elaborar a

minuta  de  um  Decreto  do  Poder  Executivo  Municipal  criando  e  instituindo  um

conselho  gestor  para  a  APA,  bem  como,  de  um  regimento  interno  para  este

conselho, e de um termo de referência para a contratação de mão-de-obra técnica

especializada, que irá elaborar o plano de manejo. A execução do referido projeto

possibilitará a instituição das normas que devem presidir a utilização do solo e o

maneio dos recursos naturais na APA do Morro do Gavião, e também contribuirá

com a preservação do sistema natural de produção de água local, amenizando os

impactos da grande demanda hídrica oriunda dos municípios abastecidos por este

manancial.

Palavras chave: Rio Camboriú; Área de Proteção Ambiental; Plano de manejo.
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ABSTRACT

Camboriú  River  resource  provides  water  to  the  municipalities  of  Camboriú  and

Balneário  Camboriú,  reaching  an  average  demand  of  170,450  population  in  low

season,  and  485,000 population  in  high  season.  The  demand growing  for  water

resources provided from Camboriú River, was the reason for the creation of the APA

at Morro do Gavião located at the headboard of the basin that provides this kind of

water resource. However, it has been created in 1999, APA in Morro do Gavião can’t

be find established, requiring the basic requirements in order to proper management

from  natural  resources  existing  in  your  domain.  Thus,  the  elaboration  of  an

intervention project that seeks to enable its implementation can be considered as a

tool for mitigating measure for the growing water demand in the region. This project

was developed by consulting the current  legislation,  as well  as by consulting the

relation of similarity with other units of conservation of sustainable use. Thus, it was

verified the need to prepare the draft of a Document from the Municipal Executive

Power creating and instituting a management council  for  the APA, as well  as an

internal  laws  for  this  council,  and  a  term  of  reference  for  the  hiring  of  labor,

specialized technical labor, who will elaborate the management plan. The execution

of this project will make it possible to institute the norms that should manage land use

and  natural  resource  management  at  the  Morro  do  Gavião  APA,  and  will  also

contribute to the preservation of the natural local water production system, mitigating

the impacts of the huge demand from the municipalities supplied by this source.

Keywords: Camboriú River; Environmental Protection area; Management plan.
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1. PROBLEMA

O  manancial  do  Rio  Camboriú  abastece  os  municípios  de  Camboriú  e

Balneário Camboriú, fornecendo uma vazão média de 650 a 700 litros por segundo

na baixa temporada, podendo chegar a 930 litros por segundo na alta temporada

(EMASA, 2017). 

Apesar da vazão captada para abastecimento público, o limite Outorgado pela

Portaria  096/2012  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico

Sustentável para esta finalidade é de 700 litros por segundo. Entretanto, a EMASA

(2017) afirma que a Estação de Tratamento de Água encontra-se em expansão,

possibilitando o acréscimo da capacidade de tratamento em 570 litros por segundo,

totalizando a captação de até 1500 litros por segundo.

A  crescente  demanda  dos  recursos  hídricos  disponibilizados  por  este

manancial  despertou  o  poder  público  a  criar  por  meio  da Lei  municipal  nº  1343

(CAMBORIÚ, 1999), a APA do Morro do Gavião, que tem como finalidade a proteção

das principais nascentes1 do Rio Camboriú. 

Embora  tenha  sido  criada  em 1999,  a  APA do  Morro  do  Gavião  não  se

encontra  estabelecida,  estando  carente  dos  requisitos  básicos  elencados  pelo

Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC para a gestão adequada

dos recursos naturais existentes em seu domínio.

2. JUSTIFICATIVA

O  município  de  Camboriú  foi  identificado  no  ATLAS  BRASIL  da  Agência

Nacional de Águas – ANA (BRASIL, 2010), com a necessidade de investimentos

para  a  proteção  dos  mananciais  de  sistema  de  produção  de  água,  fato  que

comprova a criticidade do sistema hídrico da região. 

Assim,  a  elaboração  de  um  projeto  de  intervenção2 que  busca  a

implementação  de  uma  APA,  criada  para  proteger  as  principais  nascentes  que

abastecem o manancial,  vem ao encontro de uma demanda existente na região.

Encaixando-se  neste  cenário  como  uma  medida  mitigadora  para  a  crescente

demanda hídrica na bacia do Rio Camboriú. 

1 A proteção das matas ciliares no entorno de nascentes e cursos d’água permite maior vazão hídrica, além de
contribuir diretamente para a manutenção da qualidade da água (LIMA, 2008).
2 Paz et al.,2013 explica Intervenção como “(...) uma proposta objetiva e focalizada, para resolver problemas da
realidade. ”
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3. OBJETIVO

Elaborar um projeto de intervenção no município de Camboriú, de modo a

possibilitar a implementação da APA do Morro do Gavião, que irá contribuir com a

preservação do sistema natural  de produção de água local  e proporcionar maior

segurança hídrica para os municípios abastecidos pelo Rio Camboriú.

4. METODOLOGIA

O desenvolvimento do projeto de intervenção proposto neste trabalho se deu

por meio de consulta às Leis 9.985 (BRASIL, 2000) e 8.666 (BRASIL, 1993), bem

como, pela relação de similaridade com outras unidades de conservação de uso

sustentável existentes na região, sendo estas a APA da Costa Brava em Balneário

Camboriú, e a APA da Ponta do Araçá em Porto Belo. 

Dessa forma, observou-se a necessidade de elaborar a minuta de um Decreto

do Poder Executivo Municipal de Camboriú, que cria o Conselho Gestor da APA do

Morro do Gavião, e estabelece a natureza do mesmo, bem como os órgãos que o

compõe. Além disso, existe a necessidade de propor um Regimento Interno para

este conselho, e elaborar um Termo de Referência para a contratação de mão-de-

obra técnica especializada, a fim de desenvolver os estudos necessários que irão

embasar o regramento da Unidade de Conservação. 

A minuta proposta para Decreto do Poder Executivo Municipal de Camboriú

foi  elaborada como base o Decreto 4.300 (BALNEÁRIO CAMBORIÚ, 2006),  que

estabelece o Conselho Gestor da APA Costa Brava, o Decreto 439 (PORTO BELO,

2008), e que estabelece o Conselho Gestor da APA da Ponta do Araçá, bem como a

Lei  9.985  (BRASIL,  2000)  que  estabelece  as  entidades  que  deverão  compor  o

Conselho Gestor.

 No  âmbito  da  elaboração  da  minuta  do  Regimento  Interno  do  Conselho

Gestor, foram utilizadas como referência as Unidades de Conservação existentes na

região,  aproveitando  assim  um  regimento  já  desenvolvido,  que  foi  adaptado

conforme as peculiaridades da APA do Morro do Gavião.

Quanto  ao termo de referência  para  a  contratação de serviços  de equipe

técnica qualificada para a realização de um diagnóstico ambiental,  e proposta de

Zoneamento, possibilitando assim a elaboração do Plano de Manejo Participativo a

ser conduzido pelo Conselho Gestor, utilizamos como base a Lei 8.666 (BRASIL,

1993),  assim  como,  o  Termo  de  Referência  para  a  contratação  de  serviços  de

12



equipe técnica qualificada, elaborado por PARÁ (2015) na implementação da APA

do Monte Alegre.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

O  Ministério  do  Meio  Ambiente  -  MMA  (2018)  define  Unidades  de

Conservação - UC como espaços territoriais com características naturais relevantes,

que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e

ecologicamente  viáveis  das  diferentes  populações,  habitats  e  ecossistemas,

preservando o patrimônio biológico existente.

No Brasil, a fim de estabelecer critérios e normas para a criação, implantação

e gestão das unidades de conservação em todo o território nacional, designou-se

pela Lei 9.985 (BRASIL, 2000), o Sistema Nacional de Unidades de Conservação –

SNUC.

O SNUC divide as unidades de conservação em dois grupos, sendo unidades

de proteção integral, onde é permitido o uso indireto dos recursos naturais (banho de

cachoeira ou rio,  caminhada, prática de canoagem, escalada, pesquisa cientifica,

fotografias etc.), e unidades de conservação de uso sustentável, onde é permitido o

uso direto dos recursos naturais, ou seja, aquele que envolve coleta e uso, comercial

ou não, dos recursos naturais.

Dentro do grupo das unidades de conservação de uso sustentável, temos a

categoria APA, que é definida pelo artigo 15 da Lei 9.985 (BRASIL, 2000) como 

“(...) áreas em geral extensas, com certo grau de ocupação humana, dotada
de  atributos  abióticos,  bióticos,  estéticos  ou  culturais  especialmente
importantes  para  a  qualidade  de  vida  e  o  bem-estar  das  populações
humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso
dos recursos naturais”.

Conforme a Lei 9.985 (BRASIL, 2000), o processo de criação de uma unidade

de conservação se dá por ato do Poder Público, sendo que a maioria destas, por ato

do poder executivo (MMA, 2010).

Após  o  ato  de  criação  de  uma  APA,  o  Decreto  4.340  (BRASIL,  2002)

estabelece  que  seja  instituído  um  Conselho  que  será  presidido  pelo  órgão

responsável  pela  administração  da  APA,  e  constituído  por  representantes  dos

órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente. 

O Guia para gestores e conselheiros de Conselhos Gestores de Unidades de

Conservação Federais elaborado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
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Biodiversidade – ICMBio (2014), indica que o Conselho é um fórum de discussão,

negociação  e  gestão  da  Unidade  de  Conservação,  para  tratar  de  questões

ambientais, sociais, econômicas, culturais e políticas, podendo este possuir natureza

consultiva ou deliberativa.

O conselho de natureza consultiva difere do conselho de natureza deliberativa

por emitir apenas manifestações sobre assuntos relacionados à gestão da unidade

de conservação,  enquanto  que o  segundo possui  autonomia  em deliberar  sobre

assuntos  relacionados  à  gestão  da  unidade  de  conservação,  além  de  emitir

resoluções. (ICMBio, 2014).

Conforme  o  artigo  20  do  Decreto  4.340  (BRASIL,  2002),  compete  ao

Conselho de unidade de conservação: 

“I - Elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da

sua instalação; 

II - Acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo

da unidade de conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo; 

III - Buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades

e espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno; 

IV - Esforçar-se  para  compatibilizar  os  interesses  dos  diversos  segmentos

sociais relacionados com a unidade; 

V - Avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado

pelo órgão executor em relação aos objetivos da unidade de conservação; 

VI - Opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho

deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de parceria com OSCIP, na

hipótese de gestão compartilhada da unidade; 

VII - Acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de

parceria, quando constatada irregularidade; 

VIII - Manifestar-se  sobre  obra  ou  atividade  potencialmente  causadora  de

impacto na unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou

corredores ecológicos; e

IX - Propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação

com a população do entorno ou do interior da unidade, conforme o caso. ”

Dentre as competências do Conselho gestor  indicadas pelo Decreto 4.340

(BRASIL,  2002),  que irá implicar em maior efetividade na gestão da Unidade de

Conservação,  está  a  elaboração,  implementação  e  revisão  do  Plano  de  Manejo
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garantindo seu caráter participativo.

O Plano de Manejo consiste em um “documento técnico mediante o qual, com

fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o

seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos

recursos  naturais,  inclusive  a  implantação  das  estruturas  físicas  necessárias  à

gestão da unidade” (BRASIL, 2000).

Em  função  do  Plano  de  Manejo  se  tratar  de  documento  técnico,  sua

elaboração requer mão-de-obra qualificada, sendo, portanto, geralmente delegado

por  meio  de  contratação  licitatória  para  empresa  tecnicamente  habilitada,  que

realizará os estudos necessários, onde os resultados obtidos são posteriormente

debatidos  pelo  Conselho  Gestor,  a  fim  de  equilibrar  os  diferentes  fatores  que

influenciarão na gestão da Unidade de Conservação.

Para a contratação de serviços técnicos qualificados, devem ser observados

os regulamentos da Lei 8.666 (BRASIL, 1993), que institui as normas para licitações

e contratos da Administração Pública, devendo ser escolhida a modalidade licitatória

mais viável para os cofres públicos.

Em  suma,  conforme  Menezes  (2009,  apud  IBAMA,  2001),  implementar  e

administrar  uma  APA  significa  estabelecer  um  conjunto  de  ações  políticas,

administrativas  e  legislativas,  para  que  um  novo  contexto  idealizado  seja

concretizado, de modo que a Unidade de Conservação possa atingir o objetivo pela

qual foi criada.

Uma APA pode ser criada com distintos objetivos, e devem ser observados

aqueles pré-estabelecidos pelo SNUC. A APA do Morro do Gavião, objeto de estudo

no presente trabalho, nesse sentido, foi criada com o objetivo de “(...) proteção da

nascente do Rio Camboriú. ” (CAMBORIÚ, 1999).

Conforme  a  Lei  12.651  (BRASIL,  2012),  nascente  é  definida  como

“afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um

curso d’água”, sendo considerada Área de Preservação Permanente o raio de 50

metros do seu entorno.

Segundo  Palácio  (2015,  apud CASTRO,  2007),  as  Áreas  de  Preservação

Permanente de uma nascente auxiliam na proteção da superfície do solo evitando a

ocorrência de processos erosivos, na criação de condições favoráveis à infiltração

da água e recarga do aquífero, e na redução da taxa de evapotranspiração. 

Lima (2008), afirma que as Áreas de Preservação Permanente quando não
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perturbadas, mantém uma boa condição de funcionamento ecológico e hidrológico,

levando a uma produção natural e estável de água de boa qualidade.

Kroeger et. al. (2017), diz que preservar e recuperar a qualidade da água é

um  dos  grandes  desafios  para  muitas  cidades  em  todo  mundo.  Sendo  que  o

crescimento demográfico somado à degradação dos mananciais resulta no aumento

do custo de tratamento da água. 

Uma estimativa  recente  indica  que  em um terço  das  grandes  cidades  do

mundo o custo por unidade de água tratada aumentou, em média, 50 por cento no

último século. Isto se deve à conversão de ambientes naturais em outros usos do

solo,  e  ao  desenvolvimento  urbano  nas  bacias  que  abastecem  esses  grandes

centros (KROEGER et. al., 2017 apud MCDONALD et al., 2016).

6. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A APA do  Morro  do  Gavião  está  localizada  na  bacia  hidrográfica  do  Rio

Camboriú,  sendo  delimitada  pelo  artigo  1º  da  Lei  1.343  (CAMBORIU,  1999)  da

seguinte  forma:  “(...)  compreendida pela Serra do Camboriú,  Serra  do Brilhante,

Serra da Limeira e Serra do Gavião entre as altitudes máximas destas, pertencentes

ao Município de Camboriú até a altitude de 100 (cem) metros em relação ao nível do

mar (...)”, “(...) A presente área compreende as latitudes: 27º05` Sul e 27º10` Sul e a

longitude 48º45` Oeste, com uma área total de 26 Km²”.

A bacia hidrográfica do Rio Camboriú está localizada no Estado de Santa

Catarina,  e  abrange  os  municípios  de  Camboriú  e  Balneário  Camboriú.  CIRAM

(2017), afirma que sua área de drenagem é de aproximadamente 199,80 Km², sendo

o  rio  principal  que  dá  nome  à  bacia,  com  cerca  de  32km  de  extensão,  o  Rio

Camboriú.

A partir  da  análise  dos mapas IBGE/EPAGRI,  disponibilizados por  CIRAM

(2017),  é  possível  observar  que  os  principais  afluentes  do  Rio  Camboriú  são:

Ribeirão dos Macacos, Rio do Este, Rio Lajeado, Rio Pequeno, Rio do Braço, e Rio

Canoas, sendo que é na confluência destes (Rio Canoas com Rio do Braço), passa

a ser chamado Rio Camboriú.

Conforme Urban (2008), o índice de oxigênio dissolvido, turbidez, e fósforo

encontrado  no  Rio  Camboriú,  permitem  classificá-lo  com  base  nos  limites  de

qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005 como classe II. Assim,

suas águas serão aptas ao abastecimento para consumo humano após passar por
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tratamento convencional.

Segundo  o  Centro  de  Informações  de  Recursos  Ambientais  e  de

Hidrometeorologia de Santa Catarina -  CIRAM (2017), a população fixa abastecida

pelo manancial do Rio Camboriú é de cerca de 170.450 habitantes. Santur (2013)

apresenta  a  estimativa  de  353.680  e  275.123  turistas  que  visitaram  Balneário

Camboriú em janeiro e fevereiro de 2013 respectivamente. Assim, demanda média

de população abastecida pelo manancial do Rio Camboriú na alta temporada fica

entorno de 485.000 pessoas.
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Figura 1 - Delimitação política da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Área de Proteção
Ambiental do Morro do Gavião. Adaptado de IBGE/EPAGRI com auxílio do Google Earth.

Quanto ao clima, Da Silva (2015,  apud EPAGRI, 1999), afirma que a região

da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú possui clima classificado como subtropical

úmido (Cfa), com verão e inverno bem definidos e ocorrência de chuvas em todos os

meses do ano, com precipitação média anual é de 1600 mm.

7. PROJETO DE INTERVENÇÃO

7.1. Identificação do problema

Parte das águas que alimenta o manancial do Rio Camboriú nasce no local

denominado Morro do Gavião, onde o município de Camboriú em 19 de novembro

de 1999 instituiu por meio da Lei nº 1343, a APA do Morro do Gavião, que tem como

finalidade a proteção das principais nascentes do Rio Camboriú.

Atualmente  a  APA  do  Morro  do  Gavião  não  está  implementada,  dando

margem  à  exploração  inadequada  dessa  região,  como,  por  exemplo,  atividades

agropastoris  em  Áreas  de  Preservação  Permanente,  mineração,  e  formação  de

pequenos núcleos urbanos informais.

Dessa forma, a problemática do presente projeto de intervenção, consiste no

desenvolvimento  das  minutas  dos  atos  administrativos  necessários  para  o

estabelecimento desta UC nos termos elencados no SNUC.
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7.2. Justificativa

O Decreto 4.340 (BRASIL, 2002) que regulamenta o SNUC, estabelece que

as APA sejam dispostas de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua

administração,  e  constituído  por  representantes  dos  órgãos  públicos,  de

organizações da sociedade civil e da população residente. 

Além disso, o referido Decreto determina como competência do Conselho a

elaboração de seu regimento interno e a aprovação do plano de manejo, que é um

documento técnico mediante o qual se estabelece o zoneamento e as normas que

devem presidir o uso da área protegida e o manejo dos recursos naturais.

Assim, o desenvolvimento da presente proposta de intervenção se justifica

por estimular o estabelecimento e funcionamento desta UC, de modo a contribuir

para  a  utilização  racional  dos  recursos  naturais  da  região,  bem  como  para  a

sustentabilidade do manancial que abastece as cidades de Camboriú e Balneário

Camboriú. 

7.3. Objetivo

7.3.1. Objetivo geral 

Possibilitar  a  implementação  da  APA  do  Morro  do  Gavião,  por  meio  da

elaboração  das  minutas  dos  atos  administrativos  necessários  para  o

estabelecimento desta Unidade de Conservação, de modo que a partir  de então,

possam ser promulgadas as normas que devem presidir o uso da área protegida e o

manejo dos recursos naturais.

7.3.2. Objetivos específicos

a) Elaborar  a  minuta  de  um  Decreto  do  Poder  Executivo  Municipal  de

Camboriú,  criando  o  Conselho  Gestor  da  APA  do  Morro  do  Gavião,

estabelecendo sua natureza, e os órgãos que o compõe;

b) Elaborar a minuta do regimento interno do conselho gestor da APA do

Morro do Gavião;

c) Desenvolver  um  termo  de  referência  para  a  contratação  de  empresa

habilitada, a fim de realizar o diagnóstico ambiental, social e econômico

da APA, possibilitando assim a elaboração do zoneamento e plano de

manejo participativo;
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7.4. Resultados e impactos esperados

A execução do presente projeto de intervenção ocasionará a implantação da

APA do Morro do Gavião, que irá contribuir com a preservação do sistema natural de

produção  de  água  local,  e  abrandará  os  impactos  da  grande  demanda  hídrica

oriunda dos municípios abastecidos por este manancial.

7.5. Ações de intervenção

De posse das minutas dos atos administrativos, será possível que o Poder

Executivo Municipal realize e estimule as seguintes ações:

a) Revisão da minuta do decreto que institui o Conselho Gestor da APA;

b) Promulgação do decreto;

c) Mobilização do Conselho Gestor;

d) Aprovação do Regimento Interno do Conselho Gestor;

e) Início do processo licitatório para contratação de empresa especializada que

irá elaborar o Plano de Manejo da APA;

f) Aprovação do Plano de Manejo pelo Conselho Gestor de forma participativa.

7.6. Atores envolvidos

a) Poder Executivo Municipal;

b) Fundação Municipal de Meio Ambiente, FUCAM;

c) Sociedade civil  (comunidade científica e organizações não-governamentais

ambientalistas com atuação comprovada na região da unidade,  população

residente  e  do  entorno,  população  tradicional,  proprietários  de  imóveis  no

interior  da  unidade,  trabalhadores  e  setor  privado  atuantes  na  região  e

representantes do Comitê de Bacia Hidrográfica);

d) Empresas participantes do processo licitatório;

7.7. Recursos necessários

O  principal  recurso  necessário  para  o  desenvolvimento  da  intervenção

proposta  será  a  mão-de-obra  técnica  qualificada,  a  ser  contratada  por  meio  de

processo  licitatório  para  o  desenvolvimento  do  plano  de  manejo  contendo  o

diagnóstico ambiental e o zoneamento da APA do Morro do Gavião.

7.8. Orçamento
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O recurso financeiro  para a execução da intervenção proposta poderá ser

originado de termos de ajustamento de conduta, elaborados pelo Ministério Público

de Santa  Catarina  -  MPSC e Ministério  Público  Federal  -  MPF,  ou captação de

recursos federais e estaduais destinados a conservação ambiental. 

7.9. Viabilidade

A viabilidade  da  presente  proposta  fica  evidenciada  pelo  fato  da  APA do

Morro  do  Gavião  ter  sido  criada  em  1999,  sendo  necessária  para  sua  efetiva

execução a  instituição de um conselho gestor,  e  a  elaboração  de um plano de

manejo, conforme determina o SNUC.

Além disso, a área compreendida pela APA do Morro do Gavião, assim como

outras áreas localizadas na cabeceira da bacia do Rio Camboriú,  é  alvo de um

programa conservacionista denominado Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú.

O objetivo deste programa é desenvolver instrumentos para garantir a conservação

dos recursos hídricos na bacia, incentivando proprietários rurais a adotarem práticas

conservacionistas em suas propriedades. Essas práticas envolvem a recuperação

de  áreas  degradadas,  a  conservação  dos  remanescentes  florestais  nativos,  o

manejo adequado do solo e a conservação de estradas rurais (EMASA, 2017).

EMASA (2017) acrescenta que por meio do Projeto Produtor de Água do Rio

Camboriú,  os  proprietários  que  voluntariamente  adotarem  as  práticas  de

conservação  definidas  nos  editais  de  convocação,  serão  recompensados  com

incentivos financeiros.

Dessa forma, considerando o dever legal do poder público em instituir a APA

do Morro do Gavião nos termos do SNUC, assim como a existência de um programa

de pagamento por serviços ambientais que incentivem as boas práticas ambientais

na região, acreditamos ser plenamente viável a aplicabilidade da presente proposta

de intervenção.

7.10. Riscos e Dificuldades

Considerando a finalidade da implementação a APA do Morro do Gavião, é

possível destacar os seguintes riscos e dificuldades ao longo da execução do projeto

proposto:

7.10.1.1. Riscos:

a) Desinteresse político do poder Executivo Municipal em implementar a APA do
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Morro do Gavião;

b) Rejeição de parte da comunidade local;

c) Rejeição do setor de produção primário do Município de Camboriú;

7.10.1.2. Dificuldades:

a) Instituir um Conselho Gestor paritário;

b) Conscientizar a comunidade local sobre a importância da existência de uma

APA na região. (Educação Ambiental);

c) Sincronizar a sociedade civil, entes públicos e comunidade local para o bom

funcionamento do conselho gestor;

d) Obter  recursos  financeiros  para  contratação  de  equipe  técnica  qualificada

para elaboração do diagnóstico ambiental, zoneamento e plano de manejo nos

termos da licitação proposta;

e) Obter  mão-de-obra  técnica  qualificada  para  elaboração  do  diagnóstico

ambiental, zoneamento e plano de manejo nos termos da licitação proposta;

f) Mediar  o  uso  sustentável  da  Unidade  de  Conservação  e  a  Preservação

Ambiental. (Conflitos de interesses);

7.11. Cronograma

O cronograma para  a  implantação  da  intervenção proposta  dependerá  do

grau de comprometimento do Poder Executivo Municipal de Camboriú com as ações

a serem realizadas, haja vista que se trata basicamente de promulgar o Decreto

proposto e instituir o conselho gestor nos termos da legislação vigente.

Quanto ao processo licitatório, estima-se como prazo para o desenvolvimento

das  atividades  previstas  para  execução  dos  serviços,  uma  média  de  180  dias,

podendo ser prorrogado por mais 180, caso haja justificativa fundamentada.

Dessa forma, propõe-se o seguinte cronograma para o desenvolvimento da

intervenção proposta:
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Tabela 1 - Cronograma de ações para implementação da APA do Morro do Gavião.

Ações/Mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Revisão do decreto X

Promulgação do decreto X

Mobilização do conselho X X

Aprovação do regimento
interno pelo conselho

X X

Processo licitatório do
plano de manejo

X X X X X X

Aprovação do plano de
manejo pela

comunidade/conselho
X X X X X X



7.12. Gestão, acompanhamento e avaliação

Caberá  ao  Conselho  Gestor da  APA  do  Morro  do  Gavião  a  gestão,  o

acompanhamento, e a avaliação da implementação das normas de uso dos recursos

naturais e ocupação do solo, sendo que a proposta de minuta do regimento interno

do conselho regrará a sua forma de atuação. 

Quanto  à  avaliação  dos  resultados  obtidos  com  a  implantação  da  APA,

deverá  ser  considerada  a  efetiva  proteção  das  principais  nascentes  do  Rio

Camboriú, e consequentemente do manancial que abastece a população da região. 

Igualmente, deve ser considerada a satisfação popular como uma premissa

fundamental, pois o grande objetivo das políticas públicas são a promoção de saúde,

conforto,  bem-estar,  e  satisfação  do  cidadão,  sendo  estes  também  ótimos

indicadores qualitativos a serem levantados em diferentes setores da sociedade de

modo a mensurar o sucesso da execução do projeto. 

8. MINUTA DO DECRETO DE INSTITUIÇÃO DO CONSELHO GESTOR

DECRETO Nº _____, DE __ DE ____________ DE 20__.

"CRIA O CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO 
MORRO DO GAVIÃO E NOMEIA ENTIDADES PARA CONSTITUÍREM."

O  Prefeito  Municipal  de  Camboriú,  Estado  de  Santa  Catarina,  no  uso  de  suas

atribuições  conferida  pela  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil,  com

fundamento  no  inciso  VII  do  artigo  79  da  Lei  Orgânica  do  Município,  e  de

conformidade com a  Lei  Municipal  Nº 1343 de  19  de  novembro  de  1999,  e  Lei

Federal Nº 9.985 de 18 de julho de 2000, considerando o interesse público, Decreta: 

Art. 1º. Fica criado o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Morro do

Gavião, órgão autônomo de caráter deliberativo, com o objetivo de implementar as

atividades de administração,  elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico,  e

Plano de Manejo, que estabelecerão as normas de utilização dos recursos naturais

https://leismunicipais.com.br/a/sc/b/balneario-camboriu/lei-ordinaria/2000/198/1985/lei-ordinaria-n-1985-2000-cria-a-area-de-protecao-ambiental-costa-brava-a-p-a-e-da-outras-providencias


desta  Unidade  de  Conservação,  de  modo  a  priorizar  a  proteção  das  principais

nascentes do Rio Camboriú.

Art. 2º. O Conselho Gestor da APA do Morro do Gavião, é composto de membros e

respectivos suplentes, empossados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, com

mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução por igual período, sendo:

I - Representantes do Setor Governamental

a) 01 (um) representante da Fundação do Meio Ambiente de Camboriú - FUCAM;

b) 01 (um) representante do IMA - Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina;

c) 01 (um) representante da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural

de Santa Catarina – EPAGRI;

d) 01 (um) representante do Poder Legislativo do Município de Camboriú;

II - Representantes do Setor Usuários de Recursos

a) 01 (um) representante da Empresa Municipal de Água e Saneamento - EMASA;

b) 01 (um) representante da Concessionária Águas de Camboriú;

c) 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Camboriú;

d) 01 (um) representante dos Proprietários de imóveis abrangidos pela APA;

III - Representantes do Setor Entidades Socioculturais e Ambientais

a) 01 (um) representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú;

b) 01 (um) representante da Universidade do Vale do Itajaí;

c) 01 (um) representante da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC;

d) 01 (um) representante do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú;

Parágrafo  único.  Sempre  que  acrescida  uma  nova  instituição/entidade,

independentemente  do  setor  a  que  esteja  vinculada,  a  paridade  e  equidade  na



participação  deverá  ser  revista  caso  seja  necessário  à  efetividade,  qualidade  e

produtividade dos trabalhos do Conselho. 

Art. 3º. Compete a Conselho Gestor da APA do Morro do Gavião:

I – Elaborar, aprovar e revisar o Regimento interno que estabelecerá o conjunto de

regras que regulamentará o seu funcionamento;

II - Implementar e revisar o Plano de Manejo e o Zoneamento Ecológico-Econômico

da APA do Morro do Gavião,  garantindo seu caráter participativo, democrático e

representativo,  considerando  o  objetivo  principal  de  proteção  das  principais

nascentes do Rio Camboriú;

III  -  Estabelecer  normas  para  o  licenciamento  ambiental  de  atividades

potencialmente poluidoras executadas dentro da APA;

IV – Emitir a partir de análise do Plano de Manejo, manifestação quanto a aprovação

do  desenvolvimento  de  atividades  potencialmente  poluidoras  ou  de  relevante

intervenção ambiental nos domínios da APA;

V - Incentivar a intervenção dos órgãos de fiscalização quando necessário;

VI - Incentivar e apoiar iniciativas das comunidades para a conservação e defesa do

Meio Ambiente;

VII - Orientar e promover educação ambiental em todos os níveis, para participação

ativa  da  cidade  e  da  comunidade  na  defesa  das  principais  nascentes  do  Rio

Camboriú;

VIII - Incentivar e apoiar pesquisas científicas da APA;

IX  -  Propor  a  formação  de  estudos  com  a  aprovação  e  acompanhamento  da

execução com objetivos a identificar situações relevantes do meio natural;

X  -  Acompanhar  e  fiscalizar  a  gestão  dos  recursos  financeiros  destinados  a

implantação da APA.

Art. 4º. O Conselho Gestor da APA do Morro do Gavião, será composto da seguinte

estrutura:

a) Assembleia;



b) Presidência;

c) Vice-Presidência;

d) Secretaria Executiva

e) Grupos de Estudos.

§ 1º A Presidência do Conselho Gestor será exercida por representante do órgão

executor da política ambiental municipal, FUCAM;

Art. 5º. A função do Conselheiro é considerada serviço público relevante e não será

remunerada.

Art.  6º. Os  membros  do  Conselho  Gestor  poderão  ser  substituídos  mediante

solicitação  da  Instituição  ou  Autoridade  Pública  a  qual  estejam  vinculados,

apresentando ao Conselho que fará a comunicação do ato ao Prefeito Municipal.

Art. 7º. Perderá o mandato o Conselheiro que:

a) desvincular-se do órgão de sua representação;

b) apresentar renuncia ao plenário do Conselho;

c) for condenado por sentença irrecorrível por crime e ou contravenção penal;

d) faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas, sem justificativa.

Art.  8º. Nos  casos  de  renúncia,  impedimento  ou  falta,  os  membros  efetivos  do

Conselho serão substituídos pelo Suplente automaticamente, podendo estes exercer

os mesmos direitos e deveres dos efetivos.

Art.  9º. As Entidades ou Organizações representadas pelos Conselheiros faltosos

deverão ser comunicadas a partir da segunda falta consecutiva ou quarta intercalada

através de correspondência do Conselho Gestor.



Art. 10º. Perderá o mandato a Instituição que:

a) extinguir sua base de atuação territorial na Bacia do Rio Camboriú;

b) tiver constatado em seu funcionamento irregularidade de acentuada gravidade

que torne incompatível sua representação no Conselho Gestor;

c) sofrer penalidade administrativa grave.

Art.  11º. Este  Decreto  entra  em vigor  na  data  de sua publicação,  revogadas  as

disposições em contrário.

Camboriú, ___ de ________ de 20__.

__________________

Prefeito Municipal

9. MINUTA DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR

REGIMENTO  INTERNO  DO  CONSELHO  GESTOR  DA  ÁREA  DE  PROTEÇÃO

AMBIENTAL DO MORRO DO GAVIÃO

O Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental do Morro do Gavião, no uso de

suas  atribuições,  considerando  a  necessidade  de  estabelecer  seu  Regimento

Interno, estabelece:

Art. 1º. Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Gestor da APA do Morro do

Gavião, nos termos que se seguem.

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E ATRIBUIÇÕES



Art.  2º.  O  Conselho  Gestor  da  APA  do  Morro  do  Gavião  é  órgão  colegiado

deliberativo,  integrante  da  estrutura  administrativa  da  APA  do  Morro  do  Gavião

criada pela Lei Municipal nº. 1343, de 19 de novembro de 1999, sendo regido pela

Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades

de Conservação da Natureza e regulamentado pelo Decreto. Nº. 4.340, de 22 de

agosto de 2002, com finalidade proteger as nascentes que abastecem o manancial

do Rio Camboriú.

Art. 3º. É competência do Conselho Gestor:

I  -  Propor planos, programas, projetos e ações a órgãos públicos, entidades não

governamentais e empresas privadas, com o objetivo de garantir a preservação dos

atributos ambientais, culturais e paisagísticos e a proteção dos recursos naturais da

APA  do  Morro  do  Gavião,  visando  a  proteção  das  principais  nascentes  que

abastecem o manancial do Rio Camboriú;

II  -  Aprovar  e  acompanhar  a  elaboração,  implementação e  revisão do Plano de

Manejo da unidade de conservação, bem como o plano de atividades anual, projetos

e ações nele propostos, visando à melhoria da qualidade de vida da população local

e  também  objetivando  a  proteção  dos  ecossistemas  regionais,  respeitadas  as

diretrizes estabelecidas pelo IBAMA, IMA e FUCAM;

III - Promover a integração da unidade de conservação com as demais unidades e

espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno, harmonizando e

mediando a solução de conflitos, estabelecendo formas de cooperação entre órgãos

públicos e sociedade civil  para a realização dos objetivos da gestão da APA do

Morro do Gavião;

IV - Manifestar-se sobre questões ambientais e culturais que envolvam a proteção e

a  conservação  da  APA  do  Morro  do  Gavião,  ressalvadas  as  competências

institucionais fixadas em lei;

V - Manifestar–se e deliberar sobre obra ou atividade potencialmente causadora de

impacto na unidade de conservação propondo, quando couber, medidas mitigadoras

e compensatórias;



VI - Convidar os órgãos ambientais competentes para prestarem informações sobre

questões ambientais relevantes para a Unidade de Conservação;

VII  -  Divulgar  ações,  projetos  e  informações sobre  a APA do Morro  do Gavião,

promovendo a transparência da gestão;

Art. 4º. O Conselho Gestor tem a composição inicial definida no Decreto Municipal

nº. _____ de ___ de ______ de 20__ e suas alterações posteriores.

§ 1º Entende-se por composição do Conselho Gestor da APA do Morro do Gavião, o

conjunto das instituições nominadas no Decreto acima citado, as quais representam

segmentos sociais afetos aos objetivos e à gestão desta Unidade de Conservação,

devendo,  as  mesmas  comprovarem  efetiva  ação  na  gestão  desta  Unidade  de

Conservação. 

§ 2º  As instituições participantes do Conselho Gestor  indicarão,  de forma oficial,

representante e suplente ao qual atribuirão competência decisória; 

§ 3º O mandato dos conselheiros será de dois anos, renovável por igual período,

mediante nova manifestação oficial da instituição que representa. 

Art. 5º. A composição deste Conselho Gestor deverá ser revisada a cada dois anos,

através de deliberação em reunião aberta à sociedade, convocada especialmente

para essa finalidade, observando-se os critérios de paridade e representatividade.

§ 1º A reunião para definição da nova composição deverá ocorrer com antecedência

mínima de 60 (sessenta) dias do término do mandato vigente.

§  2º  A  reunião  será  convocada  com antecedência  mínima  de  15  (quinze)  dias,

através de edital publicado na página oficial do Município de Camboriú e em jornal

de circulação local.

Art. 6º. A estrutura organizacional do Conselho Gestor é composta de: 

I – Assembleia;

II – Presidência;



III – Vice-Presidência;

IV – Secretaria Executiva

V – Grupos de Estudos.

CAPITULO II

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

SEÇÃO I

DAS ASSEMBLEIAS

Art.  7º.  A Assembleia  é a instância soberana do Conselho Gestor,  representada

pelos membros conselheiros, titulares ou suplentes, presentes a cada reunião.

Art. 8º. O Conselho Gestor reunir-se-á ordinariamente, a cada dois meses, na 2ª

segunda-feira, e extraordinariamente quando necessário.

§ 1º Caso haja necessidade de alteração de data da Reunião Ordinária, esta deverá

ser convocada num prazo mínimo de (10) dez dias. 

§ 2º A convocação para as reuniões do Conselho Gestor será realizada formalmente

através de meio eletrônico, pelo Presidente ou pela Secretaria Executiva, contendo o

local,  horário,  pauta  proposta  e  todos  os  documentos  pertinentes  a  ela,  com

antecedência mínima de 7 (sete) dias. 

§ 3º As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente ou por

solicitação  de,  no  mínimo,  um  terço  dos  conselheiros,  mediante  exposição  de

motivos e respeitando o prazo mínimo de convocação de 7 (sete) dias; ou ainda no

âmbito  da  Assembleia  para  tratar  de  assunto  que  não  possa  ser  resolvido  no

momento da reunião. 

§  4°  Os  assuntos  a  serem  submetidos  a  apreciação  da  Assembleia  serão

apresentados  unicamente  por  membros  do  Conselho  Gestor,  salvo  em  casos

deliberados pela Assembleia. 



Art. 9º. As reuniões do Conselho Gestor terão início com pelo menos metade mais

um dos seus membros, em primeira convocação.

Parágrafo Único. Após 20 (vinte) minutos, não havendo o quórum acima definido,

será realizado nova convocação, podendo a reunião ter início para apresentação de

matérias que não tenham caráter deliberativo.

Art. 10º. As reuniões obedecerão à seguinte ordem:

I - Instalação dos trabalhos pela Presidência do Conselho Gestor; 

II - Leitura, discussão e aprovação da ata da reunião anterior;

III - Apresentação da pauta do dia;

IV - Inclusão de matéria em caráter de urgência, discussão e encaminhamento da

pauta do dia;

V - Constituição ou dissolução dos Grupos de estudos, se for o caso;

VI - Assuntos gerais;

VII - Encerramento da reunião pela Presidência do Conselho Gestor.

Art. 11º. Os temas que forem submetidos à deliberação do Conselho Gestor deverão

ser objeto de consenso.

§ 1º Na impossibilidade de consenso, o tema será submetido a votação entre os

integrantes, para sua aprovação. 

§ 2º Somente será aprovada qualquer matéria com o voto da maioria simples dos

titulares do Conselho Gestor presentes ou, na sua falta, pelo respectivo suplente,

desde que a presença alcance 50%+1. 

§  3º  Os  integrantes  do  Conselho  Gestor  têm  prioridade  nas  manifestações  em

assembleia e direito exclusivo de deliberação e voto, podendo ser aberta a palavra a

qualquer  cidadão  ou  especialista  (técnicos  na  área  ambiental,  arquitetos,

engenheiros, etc.), desde que, a critério dos membros presentes, as intervenções

sejam pertinentes ao tema a ser deliberado. 



§ 4º Em caso de empate, o presidente desempata.

§ 5º Será exigida a maioria qualificada (50% + 1 do total dos membros) as seguintes

matérias: 

I – Regimento Interno; 

II – Exclusão de instituições; 

III – Estrutura e conteúdo do Plano de Manejo e Zoneamento Ecológico-Econômico; 

§ 6º Não havendo o quórum exigido no parágrafo anterior na reunião designada para

a apreciação será designada nova reunião que adotará o quórum do § 2º. 

Art.  12º.  Em  cada  reunião  será  lavrada  uma  ata  pela  Secretaria  Executiva  e

submetida aos conselheiros para aprovação na reunião subsequente.

SEÇÃO II

DOS CONSELHEIROS

Art. 13º. Compete aos membros da Assembleia do Conselho Gestor:

I - Comparecer às reuniões;

II  -  Orientar  e  acompanhar  o desenvolvimento  de planos,  programas,  projetos  e

atividades ligados ao Conselho Gestor, de forma a harmonizar e compatibilizar suas

ações;

III - Debater e votar as matérias em discussão, emitindo relatórios e proposições;

IV  -  Requerer  informações,  providências  e  esclarecimentos  ao  Poder  Executivo

Municipal;

V - Pedir vistas a processos de licenciamento ambiental e documentos pertinentes à

APA do Morro do Gavião;

VI  –  Propor  a  criação,  aprovar  e  integrar  as  Comissões  Técnicas  e  Grupos  de

Trabalhos, bem como propor a extinção das mesmas;

VII - Propor ações, temas e assuntos para discussão no Conselho Gestor;



VIII – Cumprir este regimento interno, ficando sujeito às penalidades cabíveis, em

caso contrário, bem como, propor sua alteração;

IX - Zelar pela ética do Conselho Gestor;

X – Votar e ser votado para os cargos previstos neste regimento;

XI – Requerer a realização de audiências públicas;

XII  –  Realizar  ações  e  tomar  providências  cabíveis  a  cada  segmento  para

implementar e operacionalizar as ações definidas nas reuniões do Conselho Gestor;

XIII  –  Indicar,  através  de ato  formal,  cidadãos  ou  representantes  de  instituições

públicas ou privadas para participar das reuniões do Conselho Gestor, dos Grupos

de Trabalho e das Comissões Técnicas;

XIV – Solicitar ao Presidente a convocação de reuniões extraordinárias, justificando

seu pedido formalmente;

XV  –  Solicitar  destaque  nas  atas  de  seus  votos  sempre  que  pertinente  sobre

matérias aprovadas;

XVI – Solicitar verificação de quórum;

XVII – Propor questões de ordem e esclarecimento;

XVIII – Sugerir pontos de pauta de reuniões da Assembleia.

Art.14º. O membro do Conselho Gestor deve estimular as práticas ambientalmente

corretas, dando como exemplo a sua própria conduta. 

Art.15º.  É  vedado  ao  membro  pronunciar-se  em nome  do  Conselho  Gestor  em

qualquer  circunstância,  a  não  ser  que  seja  por  ele  autorizado  e  na  forma  do

Regimento Interno.

Art.  16.  É vedado  ao membro  utilizar-se  do  Conselho Gestor  ou  fazer  qualquer

referência  ao  mesmo  para  promoção  pessoal,  para  fins  comerciais  ou  para

quaisquer outras finalidades senão aquelas autorizadas pelo Conselho Gestor ou

Regimento Interno.



Art. 17º. A Entidade Conselheira deve agir, de maneira participativa nas instâncias

do Conselho Gestor e na rede de comunicação, com lisura, respeito e ética, priorizar

o interesse da coletividade independente dos interesses do segmento da sociedade

que representa e nortear-se por políticas socioambientais sustentáveis. 

Art.  18º.  A Entidade Conselheira deve ser  um elo entre seus representados e o

Conselho  Gestor,  ouvindo  e  encaminhando  as  demandas  da  comunidade  ao

Conselho Gestor, e dele para a comunidade.

SEÇÃO III

DA PRESIDÊNCIA

Art.  19º.  A  Presidência  do  Conselho  Gestor  será  exercida  por  representante  do

órgão ambiental Municipal, FUCAM.

§ 1º Na ausência do titular, as suas funções ficarão a cargo do Vice-Presidente.

§ 2º Na inércia, omissão ou desídia do titular, caberá as Entidades Conselheiras,

adotadas as formalidades legais, destituí-lo e nomear o suplente para a Presidência,

sempre obedecendo a concordância de 2/3 dos conselheiros.

Art. 20º. Compete ao Presidente do Conselho Gestor:

I - Presidir as sessões da Assembleia; 

II - Submeter à Assembleia as matérias na pauta do dia;

III – Designar os membros do Conselho Gestor, de acordo com as normas deste

Regimento Interno;

IV – Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, com antecedência mínima

de 07 (sete) dias;

V - Homologar as decisões do Conselho Gestor;



VI  -  Representar  o  Conselho  Gestor  em  juízo  ou  fora  dele,  podendo,  quando

necessário indicar o Vice-Presidente, ou na sua falta, outra Entidade Conselheira; 

VII - Delegar atribuições de sua competência;

VIII - Fornecer informações necessárias ao adequado funcionamento do Conselho

Gestor;

IX – Votar quando houver empate;

X – Prestar apoio à participação dos membros do Conselho Gestor, sempre que

solicitado e devidamente justificado;

XI – Apresentar para apreciação da Assembleia o relatório anual de atividades da

Unidade de Conservação;

XII – Zelar pelo cumprimento das disposições deste Regimento Interno;

XIII  –  Encaminhar  aos  órgãos  competentes  e  divulgar  a  sociedade  civil  as

Proposições, Moções e Deliberações e demais comunicados do Conselho Gestor,

com prazo determinado em ata.

XIV – Tomar decisões, de caráter urgente, sem apreciação da Assembleia, a

serem submetidas a esta na próxima sessão do Conselho Gestor.

SEÇÃO IV

DA VICE PRESIDÊNCIA

Art. 21º. A Vice-Presidência será eleita pelos membros do Conselho Gestor, com um

mandato de 02 (dois) anos, com possibilidade de reeleição.

Art. 22º. Compete ao Vice-Presidente do Conselho Gestor:

I - Substituir o Presidente nas suas faltas ou impedimentos;

II - Supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva; 

III - Executar outros encargos que lhe forem atribuídos pela Presidência.



SEÇÃO V

DA SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 23º. A Secretaria Executiva é o órgão de administração do Conselho Gestor.

§ 1º A Secretaria Executiva será constituída por uma equipe de quatro Entidades

Conselheiras, sendo: o Presidente do Conselho Gestor e as demais, eleitas entre os

membros do Conselho Gestor.

§ 2º Os membros eletivos da Secretaria Executiva serão eleitos pela Assembleia que

também escolherá entre os três, o Secretário Executivo.

Art. 24º. Compete a Secretaria Executiva:

I – Assessorar administrativamente a Presidência do Conselho Gestor;

II  –  Organizar  e  manter  arquivada  e  disponível  aos  membros  do  Conselho

Gestor toda a correspondência e documentação relativas às suas atividades;

III - Providenciar a elaboração das atas das reuniões e a redação final de todos

os documentos que forem expedidos pelo Conselho Gestor.

IV  –  Receber  dos  membros  do  Conselho  Gestor  sugestões  de  pauta,

encaminhando-as ao Presidente, com antecedência mínima de três dias antes

da data limite para convocação. 

V - Distribuir as Convocações para o Conselho Gestor por via eletrônica, com

antecedência  mínima  de  7  dias,  os  documentos  concernentes  à  próxima

reunião e a ata da reunião anterior.

SEÇÃO V

DOS GRUPOS DE ESTUDOS

Art. 25º.  De acordo com decisão em assembleia, poder-se-ão constituir ou destituir

Grupos  de  Estudos,  de  caráter  temporário,  tantos  quantos  forem  necessários,

compostos por conselheiros, com ou sem convidados, especialistas nas temáticas

de interesse da Unidade de Conservação.



Art. 26º. Compete aos Grupos de Estudos:

I - Estudar, analisar, emitir parecer e elaborar projetos e matérias submetidas à sua

apreciação pela Assembleia, expressos em documentos ou relatórios;

II - Proporcionar o suporte técnico e científico necessário às decisões do Conselho

Gestor da APA do Morro do Gavião em matérias específicas.

Art.  27º.  Os  Grupos  de  Estudos  serão  formados  por  um  mínimo  de  3  (três)

integrantes,  deles  participando,  obrigatoriamente,  dois  conselheiros  titulares  ou

suplentes,  podendo participar  ainda consultores externos.  Todos os membros do

Grupo de Estudos serão indicados e eleitos pela Assembleia.

Art.  28º.  As atividades do Grupo de Estudos não têm caráter decisório, mas sim

informativo, devendo agregar dados e argumentos para fundamentar as decisões

do Conselho.

Art. 29º.  Os pareceres dos Grupos de Estudos a serem apresentados durante as

reuniões  deverão  ser  elaborados por  escrito  e  entregues à  Secretaria  com pelo

menos 1 (um) dia de antecedência da data para encaminhamento da Convocação,

quer para as reuniões ordinárias, quer para as extraordinárias.

Art. 30º. Após as discussões referentes ao Parecer do Grupo de Estudo, o assunto

será votado pela assembleia nos termos do Artigo 12º.

CAPÍTULO III

DA VACÂNCIA E DA PERDA DE MANDATO

SEÇÃO I

PERDA DE MANDATO



Art.  31º.  O  mandato  do  conselheiro  do  Conselho  Gestor  da  APA do  Morro  do

Gavião é de 02 anos, renovável por igual período, não remunerado e considerado

atividade de relevante interesse público. 

§ 1º Perderá o direito a voto, no mandato vigente, a instituição cujo representante

deixar de comparecer a 3 (três) reuniões consecutivas, ou 5 (cinco) cumulativas,

sem justificativa, no período de um ano.

§ 2º A justificativa de falta deverá ser feita por ofício ou meio eletrônico, para a

Secretaria Executiva, em até 15 dias após a reunião. 

§ 3º A falta não justificada de uma instituição será comunicada a seu representante

legal por ofício ou meio eletrônico expedido pela Secretaria Executiva, 10 dias após

o prazo definido no § 1º acima. 

§ 4º  As justificativas a que se refere este artigo deverão ser  discutidas e terão

parecer da Assembleia, emitido na reunião seguinte. 

§ 5º A perda do direito a voto de uma instituição será efetivada a partir de resolução

em Assembleia, com registro em ata. 

Art. 32º. Perderá a condição de conselheiro aquele que cometer falta julgada grave

por ocasião de sua atuação no Conselho Gestor ou por práticas de atos ilícitos

devidamente comprovados nos termos da legislação penal vigente.

§ 1º A perda de mandato de um conselheiro será efetivada a partir de resolução da

Assembleia, que deverá julgar a gravidade da falta cometida, constando em ata a

decisão, oficiando à entidade representada. 

§ 2º A instituição que, por ventura, seja representada por conselheiro que venha a

perder seu mandato deverá indicar um substituto através de ofício endereçado à

Secretaria Executiva deste Conselho, no prazo máximo de 10 dias após a resolução

que determina a perda do mandato. 

SEÇÃO II

VACÂNCIA DE INSTITUIÇÃO



Art.  33º.  Ocorrerá  vacância  de  mandato  de  uma  instituição  quando  seu

representante legal  solicitar  oficialmente ao Presidente a exclusão da instituição

deste Conselho.

Parágrafo  Único.  Haverá  a  substituição  desta  instituição  mediante  Edital  de

Convocação  para  cadastramento  de  nova  entidade  resguardando  a  relação  de

representatividade daquela entidade que requereu a sua exclusão.

SEÇÃO III

VACÂNCIA DE MANDATO INDIVIDUAL

Art. 34º. Ocorrerá vacância de mandato de um conselheiro quando este: 

I - Desligar-se da instituição que representa;

II - Solicitar seu desligamento, por escrito, ao Presidente deste Conselho.

Parágrafo Único.  A instituição cujo  conselheiro  tenha se desligado do Conselho

deverá indicar um substituto através de ofício endereçado à Secretaria Executiva

deste Conselho, no prazo máximo de 20 dias após o desligamento.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  35º.  Os  conselheiros  poderão  apresentar  propostas  de  alteração  deste

regimento, sempre  que  julgarem  necessário,  encaminhando-as  à  Secretaria

Executiva.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva submeterá à Presidência do Conselho as

propostas de alteração deste regimento, as quais serão encaminhadas para votação

em Assembleia especialmente convocada para esse fim, com votação nos termos

regimentais.



Art.  36º.  Os  casos  omissos  e  as  dúvidas  surgidas  na  aplicação  do  presente

regimento serão resolvidos em Assembleia.

Art. 37º. Este regimento entrará em vigor após aprovado pela Assembleia

10. TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

10.1. Objeto

O presente termo de referência tem como objeto a contratação de serviços de

equipe  técnica  qualificada  para  a  realização  de  um  diagnóstico  ambiental  e

Zoneamento da APA do Morro do Gavião, a fim de subsidiar a elaboração do Plano

de Manejo conforme instruções, exigências e condições estabelecidas na Lei 9.985

(BRASIL, 2000) e Lei 1343 (CAMBORIÚ, 1999), bem como em demais resoluções

ou  regulamentos  emitidos  pelos  órgãos  ou  entidades  ambientais  municipais,

estaduais e federais.

10.2. Justificativa

A Lei 9.985 (BRASIL, 2000) estabelece que as Áreas de Proteção Ambiental

devam possuir um Plano de Manejo, que é um documento técnico mediante o qual

se estabelece o zoneamento e as normas que presidem o uso da área protegida e o

manejo dos recursos naturais.

Dessa forma, faz-se necessária a contratação de serviços de equipe técnica

qualificada para a realização de um diagnóstico ambiental e zoneamento da APA do

Morro do Gavião, de modo a subsidiar o Conselho Gestor na elaboração do Plano

de Manejo que estabelecerá as normas que devem presidir o uso da área protegida

e o manejo dos recursos naturais.

10.3. Descrição do objeto

10.3.1. Diagnóstico ambiental

Deve apresentar os aspectos ambientais mais relevantes da área abrangida

pela unidade de conservação conforme segue abaixo:

10.3.1.1. Caracterização da paisagem:



Apresentar a descrição e caracterização da cobertura vegetal da Unidade de

Conservação considerando:

a) Extensão e distribuição das fitofisionomias;

b) Mapeamento da cobertura vegetal, unindo essas informações aos fatores

físicos gerais como relevo e hidrografia;

c)  Situação  ambiental  da  área,  com  identificação  de  áreas  alteradas,

desmatadas e potenciais para a formação de corredores ecológicos.

10.3.1.2. Características físicas:

Apresentar  a  descrição  do  clima,  solos,  relevo/geomorfologia,  geologia

geotécnica,  hidrografia/hidrologia  (indicar  em  planta  georreferenciada  todas  as

microbacias, pontos de recarga hídrica das nascentes e aquíferos), identificando e

localizando  elementos  abióticos  singulares,  tais  como  sítios  arqueológicos,

cavidades naturais,  estruturas geológicas e  belezas naturais,  que necessitem de

proteção especial ou tratamento específico.

10.3.1.3. Características biológicas:

Apresentar  a  descrição  da  fauna  e  flora  que  ocorre  na  Unidade  de

Conservação:

a)  Identificação  e  localização  de  comunidades  ou  populações  singulares

(espécies ameaçadas,  endêmicas,  raras,  cinegéticas, de distribuição restrita etc.)

que necessitam de estratégias especiais de conservação;

b) Identificação das principais pressões e ameaças à fauna e flora locais.

10.3.1.4. Características socioeconômicas.

Apresentar a descrição e análise dos diferentes aspectos relacionados à ação

humana na Unidade de Conservação, contendo:

a)  Estrutura  populacional,  dinâmica  demográfica,  emprego  e  nível  de

formação;

b) Infraestrutura local (saúde, redes de serviço, segurança pública, educação,

comunicação,  fornecimento  de  energia  elétrica,  transporte,  vias  de  acesso  e

saneamento básico);

c) Situação Fundiária da APA Morro do Gavião;



d) Usos e ocupação do solo;

e) Atividades econômicas desenvolvidas;

f) Patrimônio histórico, arqueológico e cultural;

g) Efeitos negativos da ação humana (contaminação, introdução de espécies

exóticas etc.);

h) Visão das comunidades locais sobre a Unidade de Conservação;

i) Mapeamento e aspectos das instituições que têm relação com a Unidade.

j) Produção do inventário turístico.

10.3.1.5. Situação atual de gestão da Unidade de Conservação.

Apresentar a descrição de aspectos relacionados à gestão da Unidade de

Conservação,  tais  como  infraestrutura,  equipamentos,  corpo  técnico,  orçamento,

contratos, concessões e outros.

10.3.1.6. Análise Integrada do Diagnóstico.

Elencar  as  seguintes  características  apresentadas  no  diagnóstico:

representatividade,  unicidade,  raridade,  fragilidade,  diversidade,  espécies

ameaçadas,  endemismos  e  valores  sociais,  culturais  e  econômicos,  de  modo  a

subsidiar as decisões de manejo e gestão da Unidade de Conservação.

10.3.2. Zoneamento

Apresentar mapa georreferenciado com os limites da unidade de conservação

e  das  respectivas  zonas,  incluindo  suas  definições,  objetivos  e  normas  de  uso,

priorizando  a  proteção  das  principais nascentes  do  Rio  Camboriú  conforme

estabelecido na Lei 1343 (CAMBORIÚ, 1999).

10.4. Fundamentação legal

Os fundamentos legais para a elaboração do presente termo de referência

estão instituídos pela Lei  1343 (CAMBORIÚ, 1999) que cria a APA do Morro do

Gavião, assim como pela Lei 9.985 (BRASIL, 2000) que institui o Sistema Nacional

de  Unidades  de  conservação  da  Natureza,  regulamentada  pelo  Decreto  4.340

(BRASIL, 2002). 



A contratação ora referenciada se dará de acordo com a Lei 8.666 (BRASIL,

1993) que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

10.5. Estimativa de custos

Para  uma  melhor  apresentação  de  estimativa  de  custo  será  necessário

realização de uma pesquisa de mercado para a comparação das propostas que

serão  apresentadas,  bem  como  para  a  verificação  de  existência  de  recursos

suficientes para cobrir despesas decorrentes de contratação pública.

10.6. Critérios de julgamento

Conforme Lei  8.666  (BRASIL,  1993),  que  dispõe  sobre  os  procedimentos

referentes à licitação de MELHOR TÉCNICA E PREÇO, o resultado da seleção da

contratada para atender  o  objetivo  deste Termo de Referência se dará  de duas

formas:  1ª)  avaliação e classificação das propostas  técnicas,  de  acordo com os

critérios  definidos  pelo  Termo  de  Referência,  considerando  a  capacitação  e  a

experiência  do  proponente,  a  qualidade técnica  da proposta  e a qualificação da

equipe técnica e do coordenador da proposta;  e  2ª)  avaliação das propostas de

preço ao serviço solicitado pelo Termo de Referência.

Para a seleção das propostas técnicas deste Termo de Referência,  serão

observados os seguintes critérios e pontuação, sendo desclassificadas para a 2ª

etapa aquelas que obtiverem pontuação inferior à mínima:

QUALIFICAÇÃO DA EMPRESA

Critérios

Pontuação

-
Pontuaçã

o Mínima

Pontuação

Máxima

Experiência em planejamento de

áreas protegidas, preferencialmente

na elaboração de planos de manejo

Nenhuma - -

Sim – Entre 04 a

08

04 08



de unidades de conservação

(número de serviços realizados),

mínimo 02 - Critério de DesempateExperiência em trabalhos

relacionados com a conservação e

uso sustentável dos recursos

naturais no Bioma Mata Atlântica

(número de serviços realizados),

mínimo 02 (1 ponto por trabalho).

Nenhuma - -

Sim – Entre 02 a

04
02 04

Subtotal de pontos (maioria simples) 06 12

Tabela 2- Pontuação classificatória a partir da qualificação da empresa candidata à
elaboração do Plano de Manejo da APA. Adaptado de PARÁ (2015).

QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

Critérios

Pontuação

-
Pontuação

Mínima

Pontuação

Máxima

Profissional com formação

acadêmica na área das ciências

sociais (antropologia, sociologia ou

outras), mínimo 02.

(01 ponto por profissional).

Não - -

Sim 02 04

Profissional com formação

acadêmica na área das ciências

naturais (biologia, ecologia,

engenharia florestal, agronômica ou

outras afins), mínimo 02.

(01 ponto por profissional)

Não - -

Sim 02 04

Profissional com formação

acadêmica em área relacionada ao

meio físico (geologia, engenharia

ambiental e sanitária, civil ou outras

afins) mínimo 02.

Não - -

Sim 02 04



(01 ponto por profissional)
Profissionais que possuam cursos

de pós-graduação - especialização,

mestrado ou doutorado (número de

profissionais que apresenta 01 curso

de pós-graduação) mínimo 03.

(01 ponto por profissional)

Nenhum - -

Sim – Entre 03 a

06
03 06

Profissionais com comprovada

experiência em trabalhos sobre

caracterização dos recursos

naturais, levantamento sócio

econômico e ordenamento ambiental

(número de profissionais que

apresenta 01 trabalho realizado e

comprovado) mínimo 03.

(01 ponto por profissional).

Nenhum - -

Sim – Entre 03 a

06
03 06

Profissionais com experiência

comprovada em planejamento e

manejo de UC (número de

profissionais que apresenta 01

trabalho realizado e comprovado)

mínimo 03.

(01 ponto por profissional).

Nenhum - -

Sim – Entre 03 a

06
03 06

Subtotal de pontos (maioria simples) 15 30

Tabela 3 - Pontuação classificatória a partir da qualificação da equipe técnica candidata à
elaboração do Plano de Manejo da APA. Adaptado de PARÁ (2015).

QUALIFICAÇÃO DO COORDENADOR DA EQUIPE TÉCNICA

Critérios

Pontuação

-
Pontuaçã

o Mínima

Pontuação

Máxima

Pós-graduação (mestrado ou

doutorado) em áreas afins com o

objeto deste Termo de Referência

(títulos comprovados), (a pontuação

Nenhuma - -

Mestrado - 10

Doutorado - 16



dos títulos não é somada, mas

excludente pela pontuação do maior
Ter experiência de, no mínimo, cinco

(05) anos em elaboração, gestão e

coordenação de trabalhos

relacionados com a conservação da

natureza (trabalho realizado e

comprovado)

(01 ponto por ano de trabalho)

Não - -

Sim 05 10

Experiência na elaboração, gestão e

coordenação de projetos

relacionados com a conservação da

natureza (número de trabalhos

realizados), mínimo 02

(01 ponto por trabalho).

Nenhuma - -

Sim – Entre 02 a

06
02 06

Experiência em planejamento de

UC, preferencialmente com plano de

manejo

(número de trabalhos realizados),

mínimo

02 (02 pontos por trabalho).

Nenhuma - -

Sim – Entre 02 a

06
02 06

SUBTOTAL DE PONTOS (maioria simples) 19 38

Subtotal de pontos (maioria simples) 40 80

Tabela 4 - Pontuação classificatória a partir da qualificação do coordenador da equipe
técnica candidata à elaboração do Plano de Manejo da APA. Adaptado de PARÁ (2015).

A avaliação e a valorização das propostas de preços serão feitas de acordo

com os critérios  e  objetivos  preestabelecidos neste instrumento  convocatório,  de

acordo com os pesos preestabelecidos neste instrumento.

10.6.1. Exame da Proposta Técnica:

A  avaliação  das  propostas  técnicas  das  empresas  proponentes  será

examinada quanto ao atendimento das condições estabelecidas neste edital, sendo



atribuídas pontuações conforme a tabela abaixo:

Pontuação

Mínima

Pontuação

Máxima

Qualificação da Empresa 06 12

Qualificação da Equipe Técnica 15 30

Qualificação do coordenador da equipe

técnica
19 38

TOTAL GERAL DE PONTOS 40 80

Tabela 5 - Pontuação classificatória para avaliação da empresa candidata à elaboração do
Plano de Manejo da APA. Adaptado de PARÁ (2015).

A Nota da Proposta Técnica – NPT será atribuída considerando uma variação

de 0 a 80 pontos. A empresa que obtiver nota inferior ao mínimo estabelecido por

item será automaticamente eliminada. 

10.6.2. Exame da Proposta de Preço:

Serão desclassificadas as propostas de preço elaboradas em desacordo com

as condições estabelecidas no presente edital e seus anexos.

Serão  considerados inexequíveis  os  preços  que apresentarem desvios  ou

incompatibilidades  evidentes  em  relação  ao  mercado,  conforme  estabelecido  no

artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93.

Não será admitida,  sob pretexto algum,  a introdução de modificações nas

propostas de preço, e serão desclassificadas as que apresentarem valores contendo

borrões, emendas, rasuras, erros de modo geral, com exceção das correções feitas

pela Comissão de Licitações.

A equipe técnica responsável examinará as propostas que atenderem em sua

essência  aos  requisitos  do  edital  quanto  a  eventuais  erros,  corrigindo,

exclusivamente, aqueles que por discrepância entre valores grafados em algarismos

e por extenso, sendo que prevalecerá o valor por extenso. Neste caso, o valor total

da  proposta  será  ajustado  pela  equipe  técnica  em  conformidade  com  os

procedimentos acima para correção de erros. O valor resultante constituirá o valor



da proposta. Se a proponente não aceitar as correções procedidas, sua proposta

será desclassificada.

Após todas as correções, a equipe técnica procederá ao cálculo da Nota da

Proposta de Preço - NPP de cada proponente, pela fórmula a seguir:

NPP = 100 x (X1 / X2)

Onde:

NPP = Nota da Proposta de Preço de cada proponente;

X1 = ((V0 + MA) /2), onde V0 é o valor previamente orçado pelo Município de

Camboriú, e MA é a média aritmética dos preços apresentados pelas proponentes;

X2 = valor da proposta considerada.

Observações:

Para fins de pontuação, o quociente X1/X2 terá seu valor limitado a 1,0.

As notas assim obtidas devem ser arredondadas até os centésimos de acordo

com os critérios da NBR 5891 - ABNT - Regras de Arredondamento na Numeração

Decimal.

10.6.3. Classificação das proponentes:

O cálculo da Nota  Final  -  NF das proponentes  far-se-á de acordo com a

média ponderada das valorações das Propostas Técnica e de Preço, da seguinte

forma:

NF = ((6 x NPT + 4 x NPP)/10)

Onde:

NF = Nota Final

NPT = Nota da Proposta Técnica (Peso 06)

NPP = Nota da Proposta de Preço (Peso 04)

A classificação dos proponentes far-se-á em ordem decrescente dos valores

das notas finais, sendo declarada vencedora a proponente que atingir a maior Nota

Final.



Caso ocorra o empate entre duas ou mais propostas, a decisão será pela

proponente que apresentar a maior nota técnica, persistindo o empate a vencedora

será a que possuir a maior nota no critério “Qualificação da Empresa”, seguido pelos

critérios “Qualificação da Equipe Técnica” e “Qualificação do Coordenador da Equipe

Técnica” respectivamente, se ainda assim persistir o empate a vencedora será a que

possuir as maiores notas: A) Maior nota no critério de desempate “Experiência da

empresa em planejamento de áreas protegidas, preferencialmente na elaboração de

planos de manejo de unidades de conservação”; B) O maior quadro de profissionais;

C) O maior número de profissionais com mestrado e doutorado; e D) Maior tempo de

constituição.

10.7. Prazo, local e condições de entrega

O prazo para o desenvolvimento das atividades previstas para execução dos

serviços descritos neste termo de referência é de 180 dias, podendo ser prorrogado

por mais 180 dias caso haja justificativa fundamentada.

O serviço contratado deverá ser entregue em via digital junto à Fundação do

Meio Ambiente de Camboriú – FUCAM, e apresentado à comunidade em reunião do

Conselho Gestor da APA do Morro do Gavião.

10.8. Obrigação das partes

10.8.1. São obrigações do contratado:

a) Executar os serviços em conformidade com as especificações e nas

condições exigidas neste termo de referência;

b) Comunicar à contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e

prestar os esclarecimentos solicitados;

c) Assumir  inteira  responsabilidade  pela  execução,  contratação  e

pagamento  do  pessoal  necessário  à  realização  das  atividades

inerentes ao objeto do contrato, inclusive pelos encargos de natureza

tributária,  trabalhista,  previdenciária  ou  resultante  de  acidente  no

trabalho,  bem  como  pelas  relacionadas  a  alimentação,  saúde,

transporte, uniformes, equipamentos técnicos ou outros benefícios, de

qualquer natureza, decorrentes da relação de emprego no âmbito da



contratação, fornecendo todos os quesitos de segurança estabelecidos

pela legislação trabalhista vigente;

d) Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) obtida junto

ao respectivo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA)

referente à execução dos serviços objeto desta contratação;

e) Não  transferir  a  terceiros,  por  qualquer  forma,  nem  mesmo

parcialmente,  a  execução  dos  serviços  objeto  deste  termo  de

referência;

f) Formalizar  junto  ao  órgão  ambiental  competente,  requerimento  de

Autorização Ambiental para captura de fauna silvestre necessário para

o diagnóstico ambiental da APA;

g) Manter, durante a execução dos serviços, as condições de habilitação

e qualificação exigidas neste termo de referência;

h) Atuar dentro dos prazos estabelecidos.

10.8.2. São obrigações do contratante:

a) Colocar  à  disposição  do  contratado  os  elementos  e  informações

necessários a execução deste termo de referência;

b) Acompanhar  e  fiscalizar  o  andamento  dos  serviços,  promovendo  o

acompanhamento  e  a  fiscalização  sob  os  aspectos  quantitativos  e

qualitativos;

c) Impedir  que  terceiros  executem  os  serviços  objeto  deste  termo  de

referência;

d) Rejeitar  qualquer  serviço  executado  equivocadamente  ou  em

desacordo  com  as  especificações  constantes  deste  termo  de

referência;

e) Atestar  a  execução  dos  serviços  e  receber  a  nota  fiscal/fatura

correspondente, na forma estabelecida neste termo de referência;

f) Efetuar os pagamentos devidos ao contratado, nos termos definidos

neste termo de referência;

g) Deduzir e recolher os tributos na fonte sobre os pagamentos efetuados

ao contratado;

h) Aplicar  ao  contratado  as  penalidades  regulamentares,  caso  sejam

explicitadas em contrato.



10.9. Acompanhamento e fiscalização

A empresa contratada ficará  sujeita  a  mais  ampla  e  irrestrita  fiscalização,

obrigando-se  a  prestar  todos  os  esclarecimentos  por  ventura  requeridos  pela

contratante,  que  designará  um  representante  para  acompanhar  a  execução  do

Contrato.

A  existência  da  fiscalização  da  contratante,  de  nenhum modo  diminui  ou

altera a responsabilidade da empresa contratada, na execução do Contrato.

A  contratante  poderá  exigir  o  afastamento  de  empregado  preposto  da

empresa contratada  que venha  causar  embaraço a  fiscalização,  ou  que  adotem

procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas.

A  execução  do  Contrato  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um

representante do CONTRATANTE especialmente designado, observado o que se

segue:

a) O representante do CONTRATANTE anotará em registro próprio todas

as  ocorrências  relacionadas  com a  execução  do  Contrato,  inclusive  a

observância do  prazo de vigência do  mesmo, determinando o que for

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados;

b) As  decisões  e  providências  que  ultrapassarem  a  competência  do

representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil

para adoção das medidas convenientes;

c) Ficará  nomeado  como  fiscal  e  responsável  pelo  contrato,  servidor

público lotado na FUCAM – Fundação Municipal de Meio Ambiente de

Camboriú,  devendo este  ser  o  principal  intermediador  entre  as  Partes

CONTRATADA e CONTRATANTE.

O acompanhamento e supervisão dos trabalhos estarão a cargo da equipe

técnica designada pela FUCAM e Conselho Gestor, devendo a consultoria agendar

com esta equipe técnica, em conformidade com o plano de trabalho estabelecido,

reuniões periódicas e/ou visitas de campo distribuídas ao longo do desenvolvimento

do trabalho.

10.10. Pagamento



O pagamento será efetuado pelo contratante em conta corrente indicada pelo

contratado conforme tabela a seguir;

Etapa Descrição da Etapa % do valor do contrato

1ª Contratação 15%

2ª Entrega do trabalho 35%

3ª Aprovação da FUCAM 50%

Tabela 6 - Percentual de pagamento por etapa do serviço à empresa vencedora da licitação
para elaboração do Plano de Manejo da APA.

A Aprovação  da  FUCAM se  dará  a  partir  da  comprovação  de  que  foram

executados todos os itens contratados por este edital, em até 30 dias da data de

entrega.

Os credores deverão fazer  constar  a  identificação da agência  e  da  conta

corrente nos documentos de cobrança tais como notas fiscais, faturas, recibos e

similares, inclusive na proposta a ser encaminhada para fins de habilitação.

O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente

ao do cronograma indicado, com a apresentação das notas fiscais/faturas, desde

que  encaminhada  com antecedência  mínima de  10  (dez)  dias  úteis  da  data  do

vencimento. A previsão do pagamento está condicionada a apresentação e aceite de

cada produto pelo fiscal de contrato de acordo com o percentual estabelecido no

Termo de Referência.

No  caso  de  incorreção  nos  documentos  apresentados,  inclusive  na  Nota

Fiscal  de  Serviços/Fatura,  serão  os  mesmos  restituídos  à  adjudicatária  para  as

correções necessárias, não respondendo o Município de Camboriú, por quaisquer

encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes.

Para efeito de pagamento, o Município de Camboriú procederá às retenções

tributárias  e  previdenciárias  previstas  na  legislação  em  vigor,  aplicáveis  a  este

instrumento.

O Município de Camboriú se reserva no direito de recusar a efetivação do

pagamento  se,  no  ato  da  atestação  dos  serviços  fornecido,  este  estiver  em

desacordo  com as  especificações  técnicas  exigidas  neste  Edital  Convocatório  e

seus anexos.



10.11. Subcontratação

O objeto  do  presente  termo de  referência  não  poderá  ser  subcontratado,

conforme estabelecido nas obrigações das partes.

10.12. Sanções

Aos proponentes que ensejarem o retardamento do recebimento da Nota de

Empenho,  não  mantiverem a  proposta,  falharem ou  fraudarem  na  execução  do

contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem

fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as sanções previstas nos art.

86 e 87 da Lei 8.666 (BRASIL, 1993), incluindo o pagamento da penalidade de multa

na proporção abaixo, além da reparação dos danos causados:

a) Advertência;

b) Multa, sendo:

b.1. De 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do empenho

por dia de atraso até o 30º (trigésimo) dia;

b.2. A partir do 30º (trigésimo) dia de atraso, imposição de 5% (cinco

por cento) de multa, além da penalidade regulada no item “b.1” supra;

b.3. De 10% (dez por cento) em razão da inexecução total ou parcial do

objeto contratado,  sem prejuízo de qualquer  das sanções reguladas

nos itens “b.1” e “b.2”, acima reguladas.

c)  Suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  pelo  período

máximo  de  05  anos,  sem  prejuízo  das  demais  penalidades  previstas

neste edital;

d)  Declaração  de  inidoneidade  para  licitar  e  contratar  com  a

Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da

punição  ou  até  que  seja  promovida  a  reabilitação  perante  a  própria

autoridade que aplicou a penalidade.

Na hipótese de a multa atingir o percentual de 10% (dez por cento) sobre o

valor do fornecimento, a FUCAM poderá proceder a rescisão unilateral do contrato,

hipótese  em  que  a  empresa  fornecedora  também  se  sujeitará  às  sanções



administrativas previstas neste Edital.

As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos

pelo  Município  de  Camboriú  ou  cobradas  diretamente  da  empresa  penalizada,

amigável  ou  judicialmente,  e  poderão  ser  aplicadas  cumulativamente  às  demais

sanções previstas nesta cláusula.

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo que

prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei.

A defesa a que alude o caput do item deverá ser exercida pelo interessado no

respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação,

podendo  ocorrer  a  juntada  de  documentos  e  serem  arroladas  até  03  (três)

testemunhas.

Serão  considerados  injustificados  os  atrasos  não  comunicados

tempestivamente  e  indevidamente  fundamentados,  e  a  aceitação  da  justificativa

ficará  a  critério  da  FUCAM  que  deverá  examinar  a  legalidade  da  conduta  da

empresa.

Comprovado  impedimento  ou  reconhecida  força  maior,  devidamente

justificado  e  aceito  pela  FUCAM,  conforme  procedimento  esboçado  no  subitem

anterior,  a  licitante  vencedora  ficará  isenta  das  penalidades  mencionadas  nos

subitens anteriores.

As multas aqui previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento

não  eximirá  o  vencedor  do  certame  da  responsabilidade  por  perdas  e  danos

decorrentes das infrações cometidas.

10.13. Informações complementares

A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou

materiais  que  seus  empregados  ou  preposto,  em  razão  de  omissão  dolosa  ou

culposa, venham a causar aos bens do Município de Camboriú em decorrência da

prestação dos serviços,  incluindo-se,  também, os danos materiais ou pessoais a

terceiros, a que título for.

Fica assegurado à FUCAM o direito de, no interesse da Administração, tomar

as providências a seguir discriminadas, sem que caiba às proponentes qualquer tipo



de reclamação ou indenização, por via judicial ou extrajudicial:

a) anular ou revogar,  a qualquer tempo, a concorrência,  dando ciência

aos interessados, sem prejuízo do disposto no §1º do Artigo 49, da Lei

Federal 8.666 (BRASIL, 1993);

b) alterar as condições deste edital, reabrindo e conferindo novo prazo,

não  inferior  a  45  dias,  para  a  abertura  da  licitação,  procedendo-se  à

publicação  do  Aviso  de  Edital,  nos  termos  da  legislação  vigente,

comunicando  sobre  as  modificações  ocorridas;  exceto  quando

inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas;

c) adiar a data da abertura dos envelopes, promovendo em consequência,

a divulgação da data para os interessados.

Quaisquer impugnações ao presente edital  só poderão ser formuladas nos

termos dos §1º e 2º do Artigo 41, da Lei 8.666 (BRASIL, 1993).

Detalhes não citados, referentes aos produtos a serem entregues e que a boa

técnica  leve  a  presumir  que  sejam necessários,  não  deverá  ser  omitida,  sendo

considerada inaceitável qualquer justificativa para sua inexecução.

Todos os Documentos de Habilitação apresentados pela proponente, quando

em cópia, deverão ser autenticados, exceto aqueles emitidos via internet.

A CONTRATADA está obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas,

acréscimos ou supressões determinadas pela FUCAM, até o limite correspondente a

25% (vinte e cinco por cento) do valor adjudicado, na forma do § 1ª do art. 65, da Lei

8.666 (BRASIL, 1993).

O Foro  para  solucionar  os  possíveis  litígios  que decorrerem da execução

deste contrato, será o da comarca de Camboriú.

Aos  casos  omissos,  aplicar-se-ão  as  demais  disposições  constantes  na

legislação pertinente.

11. CONCLUSÃO

O  presente  projeto  de  intervenção  permite  concluir  que  sua  execução

contribuirá efetivamente para a solução do problema diagnosticado, possibilitando a



instituição  das  normas que  devem presidir  a  utilização do solo  e  o  manejo  dos

recursos naturais na APA do Morro do Gavião.

Além disso, a correta gestão desta Unidade de Conservação possibilitará que

seja alcançado o objetivo que motivou sua criação, isto é, a proteção das principais

nascentes do Rio Camboriú, fato que irá contribuir com a preservação do sistema

natural  de  produção de água local,  e  mitigará  os  impactos  da grande demanda

hídrica oriunda dos municípios abastecidos por este manancial.
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