GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal
Brasília Ambiental – IBRAM
Câmara de Compensação Ambiental

Processo de Licenciamento: 190.000.070/2004
Processo de Compensação Florestal: 391.001.086/2010
Interessado: Consórcio Novo Terminal
Ementa: Aprova proposta de aplicação dos recursos da compensação florestal na aquisição
de estações gráficas de trabalho, projetos e execução de obras na ESECAE. Formalizar Termo
de Compromisso de Compensação florestal para aquisição dos equipamentos, apresentação
dos projetos e execução das obras.

DELIBERAÇÃO Nº: 020/2012 – CCA

A Câmara de Compensação Ambiental, reunida em caráter ordinário em Brasília no dia 08 de
novembro de 2012, na Sede do IBRAM, após análise dos autos do processo n°
391.001.086/2010, que trata do acompanhamento da execução da compensação florestal
devida pela erradicação de indivíduos arbóreos em decorrência da implantação do
empreendimento denominado Novo Terminal Rodoviária de Brasília, DELIBEROU, por
unanimidade de seus membros presentes, aprovar a proposta de aplicação dos recursos em
projetos e execução de obras de infraestrutura na Estação Ecológica de Águas Emendadas –
ESEC-AE, bem como na aquisição de equipamentos e softwares para utilização da Gerência
de Projetos do IBRAM, perfazendo um valor total de R$ 765.436,80 (setecentos e sessenta e
cinco mil reais quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), conforme listado abaixo.
Essa aplicação segue a proposta da Superintendência de Gestão de Áreas Protegidas
apresentada por meio do Relatório da Unidade de Compensação Florestal e Ambiental,
(fl.113-117) e Memorando n° 600.000.075/2012- SUPEM (fls. 118-120).


Elaboração dos projetos de urbanização e das seguintes obras de infraestrutura a serem
implantadas na ESEC-AE:
o Galpão;
o Alojamento de Pesquisadores;
o Alojamento de Bombeiros;
o Alojamento da Brigada de Incêndio;
o Sede Administrativa;
o Centro de Informação e Controle e;
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o Guarita.


Execução das obras de construção do Galpão conforme projeto aprovado pelo
IBRAM;



Aquisição e doação ao IBRAM dos seguintes equipamentos e softwares listados
abaixo conforme especificações técnicas apresentadas pela SUPEM:
o 4 (quatro) estações gráficas de trabalho;
o 8 (oito) monitores;
o 1 (um) plotter com suprimento para utilização imediata;
o 1 (uma) impressora;
o Licenças de softwares para execução dos trabalhos.

De acordo com a proposta aprovada, o interessado deverá executar a compensação devida por
meio da aquisição dos equipamentos/softwares e execução direta dos serviços listados acima.
Deverá ser formalizado Termo de Compromisso de Compensação Florestal entre o IBRAM e
o Consórcio Novo Terminal para aquisição dos equipamentos e prestação dos serviços ora
deliberados, contendo os prazos e especificações para execução plena da obrigação. Presidiu a
reunião a Sra. Renata Fortes Fernandes. Votaram os membros Alessandra do Valle Abrahão
Soares, Eduardo Luiz Della Roca, Pedro Luiz Cezar Salgado e Maria Helena Vieira
Fernandes.

RENATA FORTES FERNANDES
Presidente da CCA

