RELATÓRIO DE GESTÃO - 2004
O presente Relatório de Gestão cumpre o disposto na Instrução Normativa nº 47 e
Decisão Normativa nº 62, ambas datadas de 27 de outubro de 2004, do Tribunal de Contas da
União, que estabelecem normas de organização e apresentação de processos de Tomada e
Prestação de Contas. Os itens apresentados seguem as referências constantes no Anexo X
da DN nº 62, não tendo sido levado em consideração os de números 7, 8, 9 e 10, nela
previstos, uma vez que não se aplicam ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.

1 − DADOS GERAIS SOBRE A UNIDADE JURISDICIONADA
Órgão: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ);
CNPJ: 04.936.616/0001-20;
Natureza jurídica: Autarquia federal;
Vinculação ministerial: Ministério do Meio Ambiente (MMA);
Endereço: Rua Pacheco Leão nº 915, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22460-060, tel. 0XX21- 25110511, 2294-6012, fax 0XX21-2259-5041;
Página institucional na Internet: http: // www.jbrj.gov.br;
Código e nome do órgão: 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ);
Unidades gestoras: UG 443019 - Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento, UG 443020 - Serviço de
Contabilidade e Finanças e UG 443021 - Coordenação de Recursos Humanos;
Norma de criação: Lei nº 10.316, de 6/12/2001, publicada no DOU de 7/12/2001;
Finalidade: Promover, realizar e divulgar o ensino e as pesquisas técnico-científicas sobre os recursos
florísticos do Brasil, visando o conhecimento e a conservação da biodiversidade, bem como manter as coleções
científicas sob sua responsabilidade, competindo-lhe em especial, e em consonância com as diretrizes das
políticas nacionais de meio ambiente, fixadas pelo MMA:
• subsidiar o MMA na elaboração da Política Nacional de Biodiversidade e de Acesso a Recursos
Genéticos;
• criar e manter programas de apoio à implementação, estruturação e desenvolvimento de jardins
botânicos, nos âmbitos federal, estadual e municipal;
• manter a operacionalização e o controle do Sistema Nacional de Jardins Botânicos;
• desenvolver e difundir programas de pesquisa científica, visando à conservação da flora nacional, e
estimular o desenvolvimento tecnológico das atividades de interesse da Botânica e de áreas correlatas;
• manter e ampliar coleções nacionais de referência, representativas da flora nativa e exótica, em
estruturas adequadas, carpoteca, xiloteca, herbário, biblioteca, coleção de plantas vivas;
• manter e ampliar o acervo bibliográfico, especializado na área da Botânica, meio ambiente e áreas
afins;
• estimular e manter programas de formação e capacitação de recursos humanos nos campos da
Botânica, Ecologia, Educação Ambiental e gestão de jardins botânicos;
• manter banco de germoplasma e promover a divulgação anual do index seminum no Diário Oficial da
União;
• manter unidades associadas representativas dos diversos ecossistemas brasileiros;
• analisar propostas e manter acordos e convênios internacionais, objetivando a cooperação no campo
das atividades de pesquisa e acompanhar a sua execução, ouvido o MMA.
Estrutura Regimental: Decreto nº 4.753, de 20/6/2003, publicado no DOU de 23/6/2003;
Regimento Interno: Portaria nº 379/GB Ministro/MMA, de 23/9/2003, publicada no DOU de 24/9/2003..
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2 − OBJETIVOS, METAS E RESULTADO ALCANÇADO
2.1 – Ações de Governo
O Jardim Botânico desenvolveu suas ações de Governo de acordo com Plano Plurianual (PPA). A
programação contemplou ações administrativas e finalísticas para as quais haviam sido feitas previsões
orçamentárias. Os quadros a seguir relacionam os projetos e atividades aos Programas do PPA, seus objetivos,
indicadores, metas físicas e financeiras previstas na Lei Orçamentária Anual, e valores executados.
Programa Conservação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade (0508) - conhecer, conservar e
recuperar a diversidade biológica e promover e controlar sua utilização sustentável.
Ação
Objetivo
Indicador, meta e execução
indicador: pesquisa divulgada
Gerar
produtos
científicos
que
sejam
Pesquisa em Diversidade
meta prevista: 8.298 unid.
diretamente aplicáveis no avanço do
Vegetal (2973 - atividade)
meta realizada: 10.431 unid.
conhecimento sobre a riqueza e a
diversidade da flora brasileira e
previsão financeira: R$ 206.000,00
representem elementos seguros para limite p/ execução: R$ 200.108,25
subsidiar as ações de conservação.
execução financeira: R$ 199.956,09
indicador: acervo botânico conservado
Conservação das
Manter e ampliar o acervo do Herbário, meta prevista: 46.200 unid.
Coleções Botânicas
Xiloteca e Carpoteca, visando preservar
meta realizada: 42.710 unid.
informações e gerar conhecimento
Científicas de Referência
previsão financeira: R$ 49.797,00
sobre recursos florísticos e genéticos
(2971 - atividade)
limite p/ execução: R$ 46.108,21
do Brasil.
execução financeira: R$ 46.108,21
indicador: acervo conservado
Conservar as coleções científicas de
meta prevista: 73.200 unid.
Conservação das
plantas vivas com o objetivo técnicometa realizada: 73.100 unid.
científico de conservação da
Coleções Vivas
previsão financeira: R$ 80.000,00
biodiversidade, educação, cultura e
(6293 - atividade)
limite p/ execução: R$ 78.332,34
lazer.
execução financeira: R$ 78.332,34
Conservar o conhecimento científico e
disponibilizar para o público o acervo de indicador: acervo conservado
meta prevista: 4.100 unid.
66 mil volumes de livros, periódicos,
Consevação do Acervo
folhetos, iconografias, teses e materiais meta realizada: 4.585 unid.
Botânico Especializado
especiais sobre Botânica e áreas afins, previsão financeira: R$ 45.000,00
(7448 - atividade)
dentre eles cerca de 3 mil exemplares limite p/ execução: R$ 39.927,27
de obras raras, clássicos da literatura execução financeira: R$ 39.927,27
científica datadas do século XVI.
Constituir um centro de custos
indicador: sem indicador
Gestão e Administração
administrativos dos programas,
previsão financeira: R$ 104.000,00
agregando as despesas que não são
do Programa
limite p/ execução: R$ 94.196,22
passíveis
de
apropriação
em
ações
(2272 - atividade)
execução financeira: R$ 94.196,22
finalísticas do próprio programa.
Beneficiários: alunos, professores, pesquisadores em Botânica e ciências afins, organizações não
governamentais e instituições congêneres.
Programa Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis (0052) - construir valores e relações sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências que contribuam para a participação de todos na edificação de
sociedades sustentáveis.
Ação
Objetivo
Indicador, meta e execução
Educar para mudança de
indicador: pessoa informada
Educação para
comportamento e atitudes frente às
meta prevista: 29.370 unid.
Conservação da
questões ambientais, visando à
conservação de ambientes naturais e meta realizada: 26.770 unid.
Biodiversidade
da diversidade biológica, bem como a previsão financeira: R$ 35.000,00
(2972 -atividade)
garantia da qualidade de vida e respeito limite p/ execução: R$ 31.936,53
aos princípios de sustentabilidade e
execução financeira: R$ 31.936,52
solidariedade.
Beneficiários: alunos, professores, público visitante do JBRJ, terceira idade, portadores de necessidades
especiais, organizações não governamentais, comunidades e instituições congêneres.

2

JBRJ – RELATÓRIO DE GESTÃO − 2004

Programa Gestão da Política do Meio Ambiente (0511) - coordenar o planejamento e a formulação de políticas
setoriais e a avaliação e controle dos programas na área de meio ambiente.
Ação
Objetivo
Indicador, meta e execução
indicador: servidor capacitado
Capacitação de
Promover a qualificação e a
Servidores Públicos
requalificação de pessoal com vistas à meta prevista: 40 unid.
Federais em Processo de melhoria continuada dos processos de meta realizada: 78 unid.
trabalho, dos índices de satisfação
previsão financeira: R$ 25.000,00
Qualificação e
pelos serviços prestados à sociedade e limite p/ execução: R$ 22.693,62
Requalificação
do crescimento profissional.
execução financeira: R$ 22.693,62
(4572 - atividade)
Beneficiários: servidores do JBRJ.
Programa Brasil Patrimônio Cultural (0167) - preservar e revitalizar o patrimônio cultural brasileiro.
Ação
Objetivo
Indicador, meta e execução
indicador: prédio reformado
Reforma do Prédio do
Reformar e recuperar a infra-estrutura meta prevista: 100% de execução
meta realizada: 40% de execução
Museu-Sítio
do Museu-Sítio Casa dos Pilões,
criando condições para a guarda do seu previsão financeira: R$ 150.000,00
Casa dos Pilões
acervo e visitação pública.
limite p/ execução: R$ 34.005,28
(7720 - projeto)
execução financeira: R$ 34.005,28
indicador: prédio reformado
Reformar e recuperar a infra-estrutura meta prevista: 5% de execução
Reforma do Complexo
do complexo Museu Botânico e
meta realizada: 5% de execução
Museu Botânico e
Biblioteca, criando condições para a
previsão financeira: R$ 60.000,00
Biblioteca
guarda dos acervos bibliográfico e
limite p/ execução: R$ 59.968,00
(7722 - projeto)
cultural da Instituição.
execução financeira: R$ 59.968,00
indicador: bem preservado
Preservar bens móveis e integrados do meta prevista: 120 unid.
Preservação de
Patrimônio Cultural, por meio de ações
meta realizada: 130 unid.
de conservação preventiva, restauração
Acervos Culturais
previsão financeira: R$ 20.000,00
e promoção, visando sua integridade,
(2630 - atividade)
limite p/ execução: R$ 17.564,33
permanência e divulgação.
execução financeira: R$ 17.564,33
indicador: centro cultural implantado
meta prevista: 1 unid.
Implantação do Centro de
Pólo gerador de projetos e atividades
meta realizada: 40% de execução
Cultura de Meio Ambiente
culturais identificados com a questão
previsão financeira: R$ 300.000,00
- Antonio Carlos Jobim
ambiental.
limite p/ execução: R$ 289.415,12
(109P - projeto)
execução financeira: R$ 289.415,12
Beneficiários: sociedade.
Programa Difusão e Popularização da Ciência (1112) - promover a democratização do acesso ao conhecimento
e aos seus benefícios por meio de sua difusão e da popularização da ciência.
Ação
Objetivo
Indicador, meta e execução
indicador: informação disponibilizada
meta prevista: 28.960 unid.
Difusão e Produção
Divulgar as informações técnicometa realizada: 36.434 unid.
científicas resultantes das atividades
Técnico-Científica
previsão financeira: R$ 50.000,00
institucionais.
(6012 -atividade)
limite p/ execução: R$ 46.858,62
execução financeira: R$ 46.831,48
Beneficiários: centros e instituições de pesquisa, comunidade científica, professores, alunos e sociedade.
Programa Apoio Administrativo (0750) - prover os órgãos da União dos meios administrativos para a
implementação e gestão de seus programas finalísticos.
Ação
Objetivo
Indicador, meta e execução
Constituir um centro de custos
administrativos das unidades
indicador: sem indicador
Administração
orçamentárias constantes dos
previsão financeira: R$ 2.799.000,00
orçamentos da União, agregando as
da Unidade
limite p/ execução: R$ 2.866.483,31
despesas que não são passíveis de
(2000 - atividade)
execução financeira: R$ 2.865.486,00
apropriação em programas ou ações
finalísticas.
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Ação

Objetivo

Indicador, meta e execução
indicador: pessoa beneficiada
meta prevista: 255 unid.
Administração
meta realizada: 239 unid. (média ano)
Pagamento de ativos e encargos.
da Unidade
previsão financeira: R$ 10.325.071,00
(2000 - atividade)
limite p/ execução: R$ 13.125.071,00
execução financeira: R$ 12.220.193,92
indicador: pessoa beneficiada
Assistência Médica e
meta prevista: 473 unid.
Proporcionar aos servidores,
Odontológica aos
meta realizada: 402 unid. (média ano)
empregados, seus dependentes e
Servidores, Empregados e
pensionistas condições para
previsão financeira: R$ 171.000,00
seus Dependentes
manutenção da saúde física e mental. limite p/ execução: R$ 253.680,00
(2004 - atividade)
execução financeira: R$ 175.953,66
indicador: criança de 0 a 6 anos
meta prevista: 54 unid.
Assistência Pré-Escolar
Oferecer aos servidores, durante a
meta realizada: 51 unid. (média ano)
aos Dependentes dos
jornada de trabalho, condições
adequadas de atendimento aos seus
previsão financeira: R$ 50.500,00
Servidores e Empregados
dependentes.
limite p/ execução: R$ 47.603,00
(2010 - atividade)
execução financeira: R$ 42.438,44
Concessão do auxílio-alimentação, sob indicador: servidor beneficiado
forma de pecúnia, pago na proporção meta prevista: 257 unid.
Auxílio-Alimentação aos
dos dias trabalhados e custeado com meta realizada: 249 unid. (média ano)
Servidores e Empregados
recursos do órgão ou entidade de
previsão financeira: R$ 286.907,00
(2011 - atividade)
lotação ou exercício do servidor ou
limite p/ execução: R$ 368.874,00
empregado.
execução financeira: R$ 368.454,33
Pagamento de auxílio-transporte em
indicador: servidor beneficiado
pecúnia, pela União, de natureza
meta prevista: 127 unid.
Auxílio-Transporte aos
jurídica indenizatória, destinado ao
meta realizada: 106 unid. (média ano)
Servidores e Empregados custeio parcial das despesas realizadas
previsão financeira: R$ 198.000,00
com transporte (coletivo municipal,
(2012 - atividade)
intermunicipal ou interestadual) pelos limite p/ execução: R$ 258.853,00
execução financeira: R$ 258.283,24
servidores e empregados.
Beneficiários: servidores do JBRJ.
Programa Previdência de Inativos e Pensionistas (0089) - assegurar os benefícios previdenciários legalmente
estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes.
Ação
Objetivo
Indicador, meta e execução
indicador: pessoa beneficiada
Pagamento de
Garantir o pagamento devido aos
meta prevista: 28 unid.
Aposentadorias e
servidores civis inativos do Poder
meta realizada: 29 unid. (média ano)
Executivo ou aos seus pensionistas, em
Pensões –
previsão financeira: R$ 901.090,00
cumprimento às disposições contidas
Servidores Civis
limite p/ execução: R$ 901.090,00
em regime previdenciário próprio.
(0181 -operação especial)
execução financeira: R$ 811.861,62
Beneficiários: servidores inativos do JBRJ e pensionistas.

2.2 – Público Alvo do JBRJ
Aberto ao público desde 1819, o JBRJ representa um espaço institucionalmente voltado para o triplo
papel social de lazer contemplativo, educação e conservação ambiental.
Atualmente com cerca de 295.000 visitantes anuais, número composto de turistas nacionais e
estrangeiros, freqüentadores habituais, estudantes, pesquisadores e personalidades ilustres, o JBRJ busca
propiciar ao público que o freqüenta apenas pelo lazer contemplativo, a compreensão do relevante acervo
botânico, histórico e cultural existente em seu Parque Florístico, com 54 hectares, por meio do atendimento
direto no Centro de Visitantes, visitas guiadas, informações disponíveis em folhetos ou nas placas de
interpretação ambiental, e ainda exposições e atividades diversas desenvolvidas em datas comemorativas.
O potencial educacional contido no rico acervo ambiental do Parque Florístico propicia o atendimento, no
campo da educação ambiental, alunos acompanhados por professores da rede pública treinados pelo projeto
Conhecendo Nosso Jardim, considerados agentes multiplicadores.
Na área científica, o JBRJ destaca-se como um grande centro formador de pesquisadores que
contribuem ativamente para o avanço do ensino e da pesquisa em Botânica e ciências correlatas, em âmbito
nacional e internacional. Nesse contexto, são inúmeros os bolsistas, estagiários e voluntários, orientados pelos
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pesquisadores da Diretoria de Pesquisa Científica (Dipeq), patrocinados por entidades de fomento à pesquisa.
Além da orientação aos bolsistas, os pesquisadores participam da formação e capacitação de recursos
humanos graças à consolidação das atividades de ensino junto à Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT),
que promove o programa de pós-graduação (stricto sensu).
Por outro lado, em cooperação com outras instituições, entre as quais o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (Senar), o Juizado da Infância e Juventude e o Exército Brasileiro, o JBRJ realiza cursos
de jardinagem gratuitos para menores carentes e soldados, visando a sua inserção produtiva no mercado de
trabalho.
3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS E MEDIDAS IMPLEMENTADAS
Com o objetivo de demonstrar a atuação da Instituição, com vistas ao aperfeiçoamento e a qualidade dos
trabalhos nela desenvolvidos, são apresentadas a seguir as avaliações dos resultados alcançados pelas
unidades do JBRJ na consecução das ações finalísticas e administrativas identificadas no item anterior.
3.1 − O Núcleo de Educação Ambiental (NEA), responsável pela ação Educação para a Conservação
da Biodiversidade, desenvolve seus projetos e ações nas linhas de difusão científica, pesquisa em educação
ambiental, capacitação de multiplicadores para visitação, produção de materiais pedagógicos e
desenvolvimento de metodologias em educação ambiental, educação para gestão ambiental, formação e
capacitação de recursos humanos em EA. Esses projetos se dirigem a um público variado de professores,
alunos, visitantes, técnicos, entre outros.
O projeto Conhecendo Nosso Jardim, de capacitação de multiplicadores para visitação, atendeu 571
professores, atingindo 11.772 alunos. As demais ações e projetos alcançaram um público aproximado de
14.003 visitantes, além de 425 pessoas por meio de atendimentos específicos.
Apesar da interrupção do projeto Laboratório Didático, foi dada continuidade à pesquisa e elaboração
de metodologias e materiais a serem utilizados no projeto. Foi elaborada planta arquitetônica pela Coordenação
de Restauração, Obras e Manutenção do Instituto, com base nas necessidades apontadas pela equipe do
Núcleo, para reforma do espaço que abrigará os setores técnicos, administrativos e de atendimento público.
3.2 − A Diretoria de Pesquisa Científica (Dipeq), responsável pelas ações Pesquisa em Diversidade
Vegetal, Conservação das Coleções Botânicas Científicas de Referência, Conservação do Acervo Botânico
Especializado, Gestão e Administração do Programa e Difusão e Produção Técnico-Científica, atua por meio
de quatro programas de pesquisas. A execução de atividades em unidades laboratoriais e de acervo científico
têm sido a estratégia para atender os compromissos ligados às atribuições direcionadas para produção,
organização e divulgação de conhecimentos sobre a diversidade vegetal brasileira.
3.2.1 − O Programa Diversidade Taxonômica (Protaxon) tem desenvolvido estudos que promovem o
avanço do conhecimento sobre a composição e diversidade da vegetação brasileira, por meio de estudos
taxonômicos e anatômicos em vários grupos vegetais, principalmente de Angiospermas, Pteridófitas e Briófitas,
além do grupo de Fungos, e na participação de inventários florísticos, assegurando no acervo botânico
institucional a documentação da flora brasileira, além de promover a formação e capacitação de recursos
humanos em diferentes níveis, desde iniciação científica até mestrado e doutorado. O programa encontra-se
articulado em dois projetos abrangentes descritos a seguir.
O projeto Avanços Taxonômicos e Coleções Botânicas tem permitido ampliar o conhecimento de
espécies neotropicais e subtropicais, principalmente da flora do Brasil, desenvolvendo estudos taxonômicos
revisionais para descrição de espécies novas e/ou revisão nomenclatural, inventários florísticos, floras locais ou
regionais, além de aplicar novos métodos de estudo em sistemática e taxonomia que atendam demandas em
pesquisas filogenéticas, incluindo a análise de seqüenciamento de DNA e proporcionar a ampliação do acervo
institucional com diversas espécies vegetais provenientes de diferentes ecossistemas, tanto para as coleções
do Herbário quanto para o Banco de DNA e a coleção de plantas vivas do Arboreto.
Neste projeto, deve-se destacar o trabalho Inventário e Identificação das Coleções Botânicas e
Históricas do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que tem inventariado as espécies
cultivadas no Arboreto, incluindo aquelas ocorrentes nos corpos d’água, resgatando dados históricos e
organizando uma base de dados, a fim de fornecer subsídios para o monitoramento e manejo das diferentes
coleções, bem como divulgar os resultados obtidos sobre este importante acervo científico. Deu-se
continuidade à parceria com a Prefeitura a fim de contribuir nas atividades de campo, direcionando os
resultados para futuras ações de manejo dessa coleção viva.
O projeto Avanços Anatômicos e Ultraestruturais têm desenvolvido estudos anatômicos e
ultraestruturais das espécies nativas da flora brasileira, implantando novos métodos e técnicas de estudos em
Anatomia Vegetal, incluindo pesquisas de ultraestrutura e estudos ontogenéticos, enfocando particularmente
espécies ocorrentes em remanescentes florestais e de grupos taxonômicos expressivos na flora brasileira.
Por diferentes meios de divulgação, os resultados obtidos têm sido apresentados à comunidade em
geral, como publicações de artigos científicos em periódicos, revistas, livros e capítulos de livros, defesas de
tese de doutorado, dissertações de mestrado e monografias de bacharelado, e durante a participação dos
botânicos, biólogos e bolsistas em eventos científicos.
5

JBRJ – RELATÓRIO DE GESTÃO − 2004

Igualmente relevantes são os convênios firmados com o IBGE e o Banco BBM, possibilitando a
participação de profissionais qualificados nas atividades do Protaxon, bem como os apoios recebidos de
instituições de fomento à pesquisa (CNPq, Fundação Botânica Margaret Mee e Faperj), sob a forma de bolsas
de pesquisas, de apoio técnico e auxílio financeiro à pesquisa, essenciais às atividades dos botânicos
especialistas e a formação de novos recursos humanos nas áreas de taxonomia e anatomia.
Em relação à capacitação profissional, pode-se destacar a conclusão do curso de doutoramento por um
pesquisador, da continuidade do curso de doutorado por outros três pesquisadores e de outro realizando curso
de mestrado, relevando a Instituição na formação de botânicos qualificados e atuantes em pesquisa científica
básica sobre a diversidade da flora brasileira.
Apesar dos resultados satisfatórios alcançados pelo Protaxon deve-se registrar que os cortes de recursos
financeiros para a custeio e material permanente e a liberação tardia dos mesmos inviabilizaram a realização de
projetos no primeiro semestre. Este fato ocasionou o atraso na execução de atividades pertinentes a diferentes
projetos.
A escassez de papel e toner em algumas épocas do ano também prejudicaram o andamento dos
projetos. Outro fator limitante foi a disponibilidade reduzida de veículos com tração nas quatro rodas, limitando
as expedições de coleta. Os problemas ocorridos com as linhas telefônicas também foi mais um fator que
dificultou o fluxo de informações, e principalmente o contato com colaboradores externos. Entretanto, pela
aplicação dos pesquisadores e funcionários, grande parte dos projetos puderam ser executados.
3.2.2 − O Programa Mata Atlântica (PMA) contribuiu novamente de forma decisiva para o cumprimento
da missão institucional, em especial quanto à geração de informação e conhecimento para subsidiar a
conservação da flora brasileira. As linhas de pesquisas desenvolvidas, em conformidade com nossa inserção
institucional, tiveram como foco os remanescentes de mata atlântica no Estado do Rio de Janeiro, e neste
aspecto podem ser destacados os levantamentos florísticos e ambientais, os estudos sobre processos/padrões
e o projeto Revegetação.
As atividades de pesquisa do PMA foram desenvolvidas em um amplo contexto que inclui a cooperação
com diversas instituições públicas e privadas. Esta capilaridade, permitiu permear vários setores da sociedade,
no atingimento e até a superação dos objetivos iniciais em um cenário de escassez de recursos. Neste aspecto,
destaca-se que o contingenciamento e atraso de recursos advindos da União foram extremamente
desfavoráveis e poderiam ter comprometido alguns dos objetivos científicos. Por outro lado, o convênio com a
Petrobras foi crucial para a manutenção das linhas de pesquisa. Contudo, mesmo considerando que
atualmente o aporte de recursos externos para a pesquisa seja uma tendência em várias instituições públicas,
tal fato também pode configurar uma temeridade na medida em que o Estado precisa manter a integridade de
suas instituições e oferecer contrapartidas mínimas a eventuais parceiros.
Dentre os resultados globais obtidos pelo PMA merecem destaque: elaboração de um volume especial
da Rodriguésia sobre os trabalhos desenvolvidos na Reserva Biológica Poço das Antas; finalização do “Manual
de Revegetação de Áreas Degradadas de Mata Atlântica” a ser publicado em 2005; publicação de mais de 20
artigos em livros e revistas científicas; continuidade do projeto institucional Tinguá com ações de
monitoramento e inventário da flora; oferecimento de mais de 15 cursos atingindo amplo público alvo;
participação ativa na comunidade científica através de bancas, palestras, orientações, pareceres ad hoc etc.;
participações em várias reuniões com representantes da Petrobras, visando o fortalecimento do atual convênio
e incremento das atividades desenvolvidas no Parque Nacional do Itatiaia, dentre outros. O fortalecimento da
Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT) também é um aspecto importante, e neste ponto os
pesquisadores do PMA têm atuado como professores, orientadores e coordenadores. Destaca-se ainda que
essas tarefas têm sido realizadas com absoluto entusiasmo e competência, contribuindo mais uma vez para
fortalecimento institucional.
É extremamente necessário haver um maior aporte de recursos advindos da União para a pesquisa. Os
recursos regulares historicamente sofreram um decréscimo proporcional, quando considerado o incremento no
quadro funcional ocorrido em 2002. Além do acréscimo mencionado, que colaboraria para o fortalecimento
institucional, também é preciso estabelecer um fluxo regular mais adequado à provisão de atividades de
pesquisa, as quais em geral não podem ser interrompidas abruptamente. Para tal, há necessidade de haver um
planejamento supra-anual que possa contemplar objetivos a médio e longo prazos. Outra questão bastante
grave relaciona-se ao fato de que a maior parte dos estagiários voluntários de iniciação científica não possuem
bolsa, portanto é preciso haver uma atuação mais incisiva junto aos órgãos de fomento. Esta situação é
extensiva a alguns dos alunos de pós-gradução.
3.2.3 − O Programa Zona Costeira (PZCost) tem por objetivo gerar e divulgar conhecimento sobre
comunidades vegetais ocorrentes nas planícies arenosas costeiras e ecossistemas marinhos brasileiros. Para
tanto, lança mão de estudos desde a escala celular até o nível de população e comunidades, englobando
diferentes áreas como biologia celular, taxonomia, florística, fitossociologia, anatomia e ecologia. A busca deste
objetivo foi realizada através de ações empreendidas nas áreas de coleta, identificação, preparação, trabalhos
de campo e laboratório, gerando dados que, sistematizados, geraram publicações, orientação e didática em
nível de graduação e pós-graduação, palestras, apoio a eventos e atendimento ao público.
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Na área de orientação e ensino os componentes do PZCost atingiram excelente resultado, trabalhando
junto à Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT) e à outras Instituições. A atuação foi intensa, participando
de forma gerencial através das comissões de seleção de alunos, de Ensino e Eleitoral na ENBT, bem como
através de orientação (22 alunos entre pós-graduação e iniciação científica) e docência em diferentes
disciplinas e instituições. As interações se expandiram também através de inúmeras parcerias. Destacam-se as
participações junto ao Probio/MMA e Parna da Restinga de Jurubatiba.
Quanto à área de divulgação, foram publicados dez trabalhos, enquanto outros oito trabalhos já estão
aceitos. No que tange a eventos, encontros e congressos, foram 18 apresentações e oito palestras. Deve-se
destacar a interação com entidades de fomento (Faperj, CNPq), através de quatro pareceres, e bolsas de
doutorado, pós-doutorado, mestrado e iniciação científica, além da interação com revistas nacionais (9),
internacionais (2) e por meio de pareceres científicos (17). Ressalta-se ainda a participação de componentes
em dois cursos internacionais ocorridos na Austrália e Chile, respectivamente “6th International Seagrass
Biology Workshop” e “Segundo Curso Internacional de Capacitación en Acuicultura - Bases Metodológicas para
la Implementación de Sistemas Productivos en Acuicultura”, de curta duração”.
O ano de 2003 foi duramente atingido através de cortes orçamentários e disponibilização tardia dos
recursos, forçando a redução das metas de documentação e estudo da flora. Em 2004, as metas previstas não
foram novamente atingidas quanto aos itens produção científica, documentação da flora e estudo da flora. A
razão deve-se certamente ao reduzido orçamento, tardia liberação e contingenciamento do mesmo. Apenas os
itens difusão e formação de RH superaram o previsto, ou seja, os que dependem principalmente da dedicação
e empenho individuais e não diretamente dos recursos financeiros. Em outras palavras, os baixos recursos e
recorrentes problemas de gerenciamento causaram impacto de forma negativa à produção científica dos
pesquisadores. Tal fato é preocupante, não só por limitar o cerne da atuação profissional (coleta, pesquisa e
divulgação), como também prejudicar uma melhor formação de seus orientandos.
As previsões e resultados do PZCost podem vir a ser bem melhores em 2005, principalmente quanto às
importantíssimas áreas de produção bibliográfica, documentação e estudo da flora, caso não se repitam as
condições limitantes orçamentárias existentes desde 2003.
3.2.4 − O Núcleo de Conservação, que desenvolve o Programa Conservação, vem trabalhando em
colaboração estreita com o Laboratório de Biologia Molecular na linha de pesquisa sobre estudos de estrutura
genética de espécies arbóreas nativas. Neste ponto foi possível ampliar o número de espécies estudadas do
ponto de vista genético, sendo incluído estudos em áreas de manguezal com vistas a colaborar com o projeto
Ecofisiologia de Sementes, em Floresta Ombrófila Densa, em parceria com a Uerj, com espécies da Ilha
Grande com o Programa Mata Atlântica (PMA) e com espécies do Parque Nacional de Itatiaia. Houve
participação ativa tanto na obtenção de recursos como na implantação do Banco de DNA de espécies da flora
brasileira.
O Núcleo vem atuando de maneira decisiva na política de conservação de espécies raras e ameaçadas
da flora brasileira, quando participa em grupos de trabalho sobre espécies ameaçadas, sobre a instalação de
uma agenda de bioprospecção do MMA, em conselhos de gestão do Governo brasileiro, seja no âmbito
nacional, para estabelecimento de critérios e orientações técnicas para gestão do Patrimônio Genético, ou
estadual, para proteger remanescentes importantes no litoral norte-fluminense (APA do Pau-Brasil). Participa de
iniciativas relevantes na parceria com o MMA, MRE e organizações não governamentais, que apontam
associações promissoras para a definição de um Regime Internacional de Acesso ao Patrimônio Genético,
exigência da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB).
A conservação da flora ameaçada realizada pelos jardins botânicos tem sido reconhecida por
organizações internacionais como uma das medidas práticas mais eficientes para a implementação das
recomendações da CDB. O Núcleo, reconhecendo que o fortalecimento dos jardins botânicos brasileiros é a
chave para a mais adequada implementação dos artigos da Convenção, coordena o projeto Investindo na
Natureza – Brasil, em parceria com o BGCI e patrocínio do Banco HSBC, que vem apoiando projetos de
Educação para conservação da flora brasileira ameaçada dos jardins botânicos brasileiros. Este projeto,
associado com as ações desenvolvidas junto à Rede Brasileira de Jardins Botânicos (RBJB), tem contribuído
sobremaneira com o fortalecimento de diversas instituições brasileiras dedicadas à conservação de espécies
ameaçadas.
O projeto Ecofisiologia e Conservação de Sementes desenvolveu investigações com sementes de
mais de dez espécies, produzindo além de artigos científicos, uma dissertação de mestrado na Escola Nacional
de Botânica Tropical (ENBT), com duas espécies de manguezal. O desenvolvimento de pesquisas sobre
conservação de sementes de espécies ameaçadas permitiu a aproximação com grupos de pesquisadores
de outros programas do JBRJ (Protaxon e PMA) e de outras instituições (UFBA, Uerj, UFRRJ), resultando em
solicitações de atividades de pesquisa e rotina em conservação de sementes de espécies ameaçadas de
extinção de diferentes vegetações brasileiras. A divulgação dos trabalhos realizados por este projeto em dois
congressos científicos nacionais e um regional permitiu a divulgação e o fortalecimento de suas linhas de
pesquisa gerando o convite à participação da rede regional de sementes RIOESBA, sob coordenação/patrocínio
do FNMA – MMA.
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3.2.5 − A Biblioteca Barbosa Rodrigues tem como objetivo promover o acesso à informação técnica e
científica, subsidiar as pesquisas botânicas da Instituição e da comunidade botânica e apoiar as atividades de
ensino e pesquisa da Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT).
Dessa forma, interage em todas as linhas temáticas para integração de projetos da Diretoria de Pesquisa
Científica (Dipeq), principalmente da flora do Estado do Rio de Janeiro, em linhas de pesquisas dos programas
científicos, Programa Pibic/CNPq e às áreas de concentração e linhas de pesquisas do programa de pósgraduação da ENBT, desenvolvendo atividades que visam prover e disseminar informações especializadas às
atividades de pesquisa, ensino, extensão.
Podem ser destacados os seguintes resultados: suporte bibliográfico permanente garantido por meio da
manutenção do acervo de livros (através da aquisição por doação e compras) e de periódicos (através de
assinaturas de publicações estrangeiras e nacionais e do intercâmbio de publicações periódicas), que constitui
um dos subsídios mais utilizados para atualização e ampliação do acervo com custo reduzido e, por outro lado,
serve para estabelecer parcerias com instituições afins e divulgar as publicações científicas do JBRJ, tendo sido
realizado o intercâmbio com 2.019 publicações distribuídas; serviço de referência geral e especializada,
contemplando o atendimento aos usuários internos e externos, com localização de documentação em
bibliotecas nacionais e estrangeiras (Internet); serviço de obtenção de documentos Portal Capes (localização e
downloads de artigos de periódicos, em PDF); IBICT (localização do título do periódico no portal CCN/IBICT e
solicitação do artigo pelo Portal Comut na Biblioteca base); serviço de empréstimo interbibliotecas; elaboração,
a pedido, de bibliografias temáticas, tendo sido atendidas as demandas de 3.800 consultas; conservação dos
acervos e restauração de obras raras; conversão da base de dados bibliográficos Winisis para o formato
internacional MARC, utilizando o ISISMARC, com o treinamento dos bibliotecários neste sistema; aquisição do
aplicativo IAH, para disponibilização da base de dados na Intranet; finalização do inventário de obras gerais e
raras; apresentação de projetos para captação de recursos para preservação das obras raras, destacando-se a
conservação, restauração, digitalização, acondicionamento em arquivos deslizantes e para reestruturação do
espaço físico da Biblioteca, a transferência dos acervos e modificação no layout e aquisição de equipamentos
adequados para a segurança do acervo bibliográfico.
Ressalta-se a participação da Biblioteca na interação de ações com outras áreas da Instituição como o
Gabinete, o Laboratório de Museologia e ENBT, além da participação de diversos servidores em grupos de
trabalho, desenvolvendo atividades para prover e disseminar informações especializadas junto à pesquisa,
ensino e extensão.
No segundo semestre foram tomadas as medidas iniciais para a implantação da Biblioteca Setorial com
definição de local de funcionamento e a disponibilização de um bibliotecário. A sua implantação proporcionará a
reunião do acervo disperso nas salas dos programas de pesquisas e o atendimento às demandas
informacionais imediatas dos pesquisadores.
A Biblioteca conseguiu superar o quantitativo estimado nas ações previstas, mas deve-se registrar que
apesar dos resultados satisfatórios alcançados, a liberação tardia dos recursos financeiros e dificuldades
operacionais ocasionou atrasos na execução das atividades pertinentes à sua informatização − realização do
treinamento da equipe para a utilização do software ISISMARC; a efetivação da compra do IAH, programa que
possibilita a disponibilização das bases de dados na Web e Intranet.
Outros fatores que limitaram o andamento das ações foram a necessidade de manutenção constante dos
computadores, a escassez de toner e papel, de máxima importância para o atendimento às solicitações de
xerox dos usuários externos e internos.
A equipe de bibliotecários participou de diversos grupos de trabalho e projetos em atendimento às
demandas institucionais, o que proporcionou a realização de eventos e projetos importantes para o
engrandecimento da Instituição, mas com vistas a otimizar a meta de informatização em 2005 será
imprescindível a dedicação integral da equipe e, se necessário, contar com o apoio de outros profissionais das
diversas áreas a partir de formação de grupos de trabalho.
Deve ser considerada a importância do fortalecimento da Biblioteca para o atendimento às exigências da
Capes com relação à ENBT, desde a ampliação do acervo bibliográfico, a aquisição de novos computadores,
a informatização e o planejamento para a construção do novo prédio junto aos prédios da Dipeq, anteriormente
aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
3.2.6 − O Herbário RB, com seu acervo básico de cerca de 400.000 plantas, fornece os elementos
fundamentais para estudos taxonômicos e florísticos. Em 2004, através do convênio firmado com o splink
(Biota/Fapesp) – foi possível a conexão aos herbários de São Paulo – que constitui uma rede aberta de
informação distribuída sobre biodiversidade e dados primários de coleções biológicas.
Merece destaque o projeto submetido à Caixa envolvendo as equipes de História e a Museologia do
Jardim. A informatização da coleção foi priorizada com a compra de equipamentos, inclusive para a
implantação do código de barras, sendo que o software de registro de dados está na fase final de
desenvolvimento e a lista de Tipos nomenclaturais foi disponibilizada on line. Estes últimos passos dão o
subsídio necessário para a implantação do projeto que esta sendo pleiteado junto à Petrobras.
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O Herbário foi divulgado em dois programas de televisão e uma revista de banca. Além disso, teve a
iniciativa e coordenou a formação da rede de herbários do Estado do Rio de Janeiro com proposta de
financiamento pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado para janeiro de 2005.
Todas as estimativas foram superadas, excetuando-se a informatização da mostra. Houve a necessidade
de organizar a coleção, eliminando as latas e otimizando o espaço nos armários, sem perder a previsão de
crescimento. Para aumentar o número de amostra informatizada no próximo ano, já em janeiro, todo material
tombado será informatizado.
3.3 − A Prefeitura do Instituto, responsável pelas ações Conservação das Coleções Vivas, Gestão e
Administração do Programa, Difusão e Produção Técnico-Científica e Preservação de Acervos Culturais, atua
nas atividades de conservação, manutenção e manejo dos 137 hectares da área verde do JBRJ e àquelas
desenvolvidas pelo Museu Botânico e Casa dos Pilões, Centro de Visitantes e Laboratório Social.
3.3.1 − A Coordenação de Coleções Vivas teve suas principais atividades diretamente vinculadas à
implantação das normas de funcionamento da coordenação e à execução de um diagnóstico do acervo de
plantas vivas do JBRJ a partir de um banco de dados informatizado. Para a consecução desta tarefa fez-se
necessária a utilização de antigos fichários de “Plantas Cultivadas” e “Viveiros” que foram analisados. Em
virtude do grande volume de informações, contidas nestas fontes primárias, foi criado em 2002 um banco de
dados informatizado no qual foram inseridas todas as referências de procedência, coletor, data e/ou dados de
oferta de outros jardins botânicos. Em 2003, este projeto teve um grande avanço na inserção de dados e
obtenção de outras fontes de informação, tendo sido ampliado em 2004.
A partir dos diagnósticos feitos para as coleções cultivadas nas estufas do JBRJ foi elaborado um projeto
para revitalização da Estufa de Insetívoras que indicou a necessidade da recuperação da coleção, da estrutura
física da estufa e da apresentação de forma didática das suas espécies. A revitalização da Estufa de
Exposições (Insetívoras) foi contemplada com recursos oriundos da Caixa no início de 2004 com o objetivo de
apresentar o acervo com leitura museográfica. Também ficou a cargo da coordenação a administração de
todas as estufas. A partir dos diagnósticos executados nestes espaços pretende-se implementar ações de
ampliação e identificação do acervo em 2005, sendo que dois destes espaços já possuem emendas
parlamentares e projetos para as reformas necessárias.
No Horto Florestal foram produzidas mudas através de material coletado pelo Laboratório de Sementes,
em especial de espécies cultivadas no próprio Arboreto e de sementes coletadas in situ por pesquisadores do
Instituto e pela equipe da própria coordenação. As ações de coleta de material botânico em regiões in situ
visam a melhoria da procedência de material vegetal a ser produzido pelo Horto para a introdução de
espécimes nas coleções vivas do Instituto e conta com a parceria da Fundação O Boticário de Proteção À
Natureza (FBPN) juntamente com a Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB).
Através da comparação dos bancos de dados da coordenação com o do projeto Inventário e
Identificação das Coleções do Arboreto do JBRJ (Programa Diversidade Taxonômica) foi possível
estabelecer um cruzamento de informações, para a realização de um diagnóstico mais confiável, objetivando
resgatar o que representa o acervo das Coleções Vivas do JBRJ e o que representam os espécimes invasores
do Arboreto. Esta parceria interna entre a Prefeitura e Diretoria de Pesquisa Científica (Dipeq) norteou os
trabalhos. Outra parceria com o intuito de ampliar as informações sobre o acervo vivo do JBRJ foi estabelecida
com a equipe do Laboratório de Museologia no projeto de recuperação de informações histórico-científicas
sobre a coleção botânica do Arboreto, que possibilitou à coordenação inaugurar dois projetos utilizando-se das
informações resgatadas: o Plantando História, em parceria com o Laboratório de Museuologia patrocinada
pelo Leite de Rosas e o Amazônia no Rio, em parceria com o Centro Cultural Tom Jobim patrocinado pelo
Banco BBM.
3.3.2 − A Coordenação de Conservação de Áreas Verdes atuou intensivamente na manutenção da
coleção botânica viva e das áreas ajardinadas do JBRJ. Participou, além da realização de trabalhos rotineiros,
da execução de projetos específicos localizados principalmente no Arboreto do Instituto.
Dentre os trabalhos executados destacam-se: o projeto Revitalização do Roseiral, que devolveu ao
público visitante do JBRJ uma importante área de contemplação e de estudos; o projeto piloto de recuperação
do piso, possibilitou à coordenação realizar projeções de gastos para a melhoria das condições das aléias que
sofrem desgastes devido à ação das intempéries, do trânsito de veículos, entre outros; a implantação do
estacionamento da Rua Pacheco Leão, propiciou aumento do número de vagas aos visitantes e funcionários,
bem como reduziu o trânsito de veículos no interior do Arboreto; o projeto paisagístico na Dipeq, junto ao
Laboratório de Biologia Molecular, melhorou as condições estéticas do prédio; a expansão do Arboreto, junto à
área conhecida como Bicano, teve suas obras iniciadas e permitirá a ampliação da área visitada, bem como o
aumento da coleção botânica existente no JBRJ; e a construção do centro de compostagem, eliminando o
despejo de materiais inertes na área do Bicano, possibilitando estudos para que, no futuro, o JBRJ possa
utilizar o material processado (composto orgânico) para suprir suas necessidades de adubação − o projeto
Recomposição da Coleção Botânica, teve início com a retirada das primeiras árvores mortas encontradas no
Arboreto, sendo focos de pragas e doenças bem como originando riscos aos visitantes.
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3.3.3 − O Laboratório de Museologia, criado oficialmente em 2003, vem consolidando sua atuação, o
que se traduz em interfaces com diferentes setores da Instituição e da sociedade. As atividades museológicas,
particularmente exposições, foram viabilizadas através do apoio financeiro do CNPq e de parcerias com a Caixa
e Leite de Rosas.
Embora o Museu-Sítio Arqueológico Casa dos Pilões tenha sido fechado a partir do mês de outubro para
obras de manutenção do prédio e da exposição (recuperação dos equipamentos, legendas e módulos
expositivos), a meta de 5.000 visitantes foi superada até aquela data.
3.3.4 – O Laboratório Social atende à prioridade governamental de valorizar as iniciativas de
enfrentamento ao processo de exclusão social, formalizando ao mesmo tempo sua capacidade de efetivar a
responsabilidade social do JBRJ, pelo esforço de democratizar as bases que dão sustentação à sua missão.
Desde sua criação, em 1989, desenvolve ações através de seu Programa Educação e Trabalho de
qualificação profissional, não somente relacionado ao desenvolvimento técnico, mas também na promoção e
desenvolvimento de habilidades intelectuais. Nesse período, foram beneficiados por suas atividades cerca de
913 participantes que, ao se aproximarem dos conteúdos pedagógicos, das ações metodológicas e dos
recursos tecnológicos disponibilizados, possibilitou momentos de efetiva promoção e inclusão sociais, através
das ações empreendidas com foco na geração de renda e emprego.
O projeto político-pedagógico do Laboratório Social para a capacitação profissional e desenvolvimento
humano dos jovens em situação de risco das comunidades populares do Rio de Janeiro, que circundam a
Instituição, tem o objetivo de ampliar o exercício da cidadania, preparar para o mundo do trabalho e contribuir
na continuidade do aprendizado ao longo da vida.
O projeto com Futuro e sem Medo capacitou 90 jovens de comunidades populares e 117 pais sob
intervenção judicial. O projeto Família Solidária capacitou 117 pais sob intervenção judicial.
3.4 − A Escola Nacional de Botânica Tropical (ENBT), responsável pela ação Funcionamento de
Cursos de Pós-Graduação em Botânica e Meio Ambiente, alcançou as suas metas, colaborando
significativamente para o cumprimento da missão institucional do JBRJ, em especial quanto ao ensino e à
divulgação para os seu público mais direto (alunos de pós-graduação e de extensão) as pesquisas realizadas
na Instituição. A sua atuação em duas vertentes de ensino formal (pós-graduação em nível de mestrado e
doutorado e extensão) tiveram como foco a capacitação de pessoal tanto externo aos quadros do JBRJ como
interno, permeando vários campos do conhecimento (botânica e conservação da flora em sentido muito amplo).
Importante para o alcance das metas foi a manutenção do convênio com a Capes que permitiu acesso à
bolsas de estudo para alunos e a recursos para parte das atividades de ensino, além das pesquisas realizadas
pelos alunos. O apoio do PMA/JBRJ e das agências de fomento (Faperj e CNPq), através de bolsas, também
foi fundamental para manutenção das atividades dos alunos.
Dentre os resultados alcançados pela ENBT tem destaque o início em 2004, da segunda turma de
mestrado com 15 alunos matriculados, selecionados num universo de 38 candidatos e o início efetivo do
doutorado, com a sua primeira turma com seis alunos matriculados num universo de nove candidatos. Foram
ministradas 18 disciplinas no programa de pós-graduação, sendo nove no primeiro semestre e nove no
segundo semestre, totalizando 950 horas efetivas de aula. Participaram das disciplinas 53 alunos externos aos
cursos de mestrado e doutorado do JBRJ. Dessas disciplinas, 15 foram ministradas por docentes do JBRJ e
três por professores externos: Dra. Sonia Lagos-Witte (Jardín Botânico Nacional, Santo Domingo, República
Dominicana), Dr. Fábio de Barros (Instituto de Botânica de São Paulo) e Dra. Daniela Zappi (Royal Botanic
Garden, Kew, Inglaterra).
Foram realizados dois cursos de extensão na área de botânica e ciências afins no primeiro semestre e
quatro cursos no segundo semestre, contando para isso com professores internos e externos ao JBRJ,
atendendo a 118 alunos, totalizando 294 horas efetivas de aula. A realização de cursos de extensão serve para
a capacitação de pessoal interno e externo ao JBRJ.
O Solar da Imperatriz também foi palco de diferentes eventos incluindo palestras, workshops, seminários
nacionais e internacionais. Foram realizados 52 eventos, sendo 22 acadêmicos e 30 não acadêmicos.
A consolidação e o fortalecimento da Escola Nacional de Botânica Tropical, nesse seu terceiro ano de
funcionamento não teria sido possível sem o importante e indispensável apoio de pesquisadores e tecnologistas
do JBRJ que ministram disciplinas no programa de pós-graduação e cursos de extensão, orientam alunos e
constituem os colegiados da ENBT.
3.5 − A Diretoria de Administração e Finanças (Dirad), responsável pelas ações (1) Administração de
Unidades, (2) Pagamento de Aposentadorias e Pensões e aquelas relacionadas aos benefícios de alimentação,
transporte, plano de saúde e pré-escola, pautou-se pela estrita observância às normas vigentes no serviço
público federal. Com relação aos recursos orçamentários e financeiros, bastante restritivos, por conta da
política fiscal do Governo federal, o esforço foi no sentido de manter em dia os compromissos assumidos junto
às empresas contratadas, permissionárias e concessionárias de forma a não comprometer a infra-estrutura da
Instituição.
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O presente período foi marcado pela implantação da descentralização administrativa da autarquia e de
medidas necessárias à adequação dos processos administrativos, visando atender com agilidade e eficiência
às demandas das áreas finalísticas da Instituição, bem como aos clientes externos no tocante à gestão de
contratos.
Em maio, foi dado início aos entendimentos com a Caixa de Assistência Social Fipecq que resultou na
assinatura do Acordo de Cooperação para disponibilização de Programas Assistenciais e demais atendimentos
por ela oferecidos aos servidores do Instituto, seguido pela imediata implantação e acompanhamento do
processo de migração para os planos de saúde e odontológico Fipecq Vida com 409 participantes.
A parceria com a Escola Superior de Administração (Esaf), sem dispêndio de recursos do Instituto,
possibilitou o treinamento de servidores no Programa de Desenvolvimento Gerencial. Foram também treinados
165 vigilantes e empregados terceirizados no Programa de Ambientação do JBRJ.
Ressalta-se o aperfeiçoamento na gestão dos contratos administrativos continuados e aquisição de bens,
a informatização do Protocolo e a implantação do Pregão Eletrônico, que por sua eficácia, promoveu a
Instituição à referência nacional no uso desta modalidade de licitação, e a implantação do processo de compra
de material por registro de preço e dispensa eletrônica.
Foram empreendidas diversas ações de revitalização e manutenção do acervo predial, arquitetônico,
monumentos e estufas, das quais merecem destaque:
• Restauração do Portal de Belas Artes;
• Restauração da Cascata Nova;
• Restauração do Chafariz da Estufa das Insetívoras;
• Projeto de Restauração do Chafariz Central aprovado no Iphan e na lei Rouanet. Obra a começar em 2005;
• Projeto de Restauração do Aqueduto da Levada e Casa dos Pilões. Obra a começar em 2005;
• Projeto para o Centro de Cultura e Meio Ambiente Antonio Carlos Jobim. Obra a começar em 2005;
• Projeto para a nova sede do Arquivo Geral;
• Projeto das novas guaritas;
• Projeto e execução da obra de reforma da casa 7, rua Pacheco Leão 1.235;
• Demolição da casa ao lado do Bromeliário para ampliação do Arboreto;
• Reforma para criação do Laboratório de Fitossanidade;
• Terceira fase da obra para implantação do Laboratório Social;
• Execução do jardim e entorno do Banco de DNA;
• Reforma geral do Gabinete da Presidência;
• Início da obra de reforma da Casa de Solos e cercamento do Horto Florestal;
• Reforma dos telhados do Complexo Museu Botânico;
• Pintura do hall e de diversas salas do prédio da Botânica Sistemática;
• Consultoria e pareceres técnicos para subsidiar montagem de exposições nos edifícios e área externa do
JBRJ;
• Revisão das instalações elétricas da Diretoria de Administração e Finanças;
• Estudos na área de eficiência energética;
• Ações emergenciais para melhoria de segurança no prédio da Biblioteca.
A área de Informática consolidou o seu papel regimental de promover a informatização dos processos
administrativos e científicos do JBRJ através de múltiplas frentes de trabalho, simultâneas na implantação de
sistemas novos, tais como coleções vivas, recursos humanos, arrecadação, patrimônio, controle de pedidos de
informática e diversas outras soluções específicas voltadas ao suporte de atividades de pesquisa, bem como
atividades relacionadas ao manejo das coleções.
Merece destaque a elaboração do documento “Princípios Norteadores da Política de Informática para o
JBRJ”, que traça pela primeira vez de forma clara e objetiva os princípios a serem seguidos na aquisição de
equipamentos, software e suprimentos de informática, adaptando as diretivas da administração da rede de
computadores do JBRJ à política governamental de opção preferencial pelo uso de software de plataforma livre,
bem como o uso mais racional dos recursos financeiros disponíveis para a aquisição de novos equipamentos e
sua distribuição mais eficiente nas instalações do Instituto.
Na área de Arrecadação de Receitas uma nova sistemática de acompanhamento, controle, fiscalização
das áreas de acesso e o constante monitoramento dos profissionais envolvidos na atividade de arrecadação
proporcionou um melhor desempenho tanto operacional quanto financeiro. Todas as informações quanto às
diversas receitas: visitação ao Arboreto, venda de mudas, concessões onerosas de uso, venda de publicações,
hospedagem, aluguéis, entre outras, foram apuradas diariamente, permitindo em qualquer tempo o acesso a
esses dados.
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4 – INDICADORES DE GESTÃO
As informações a seguir abordam a atuação global do Instituto, mas não se referem aos indicadores de
gestão de eficiência, eficácia e economicidade da ação administrativa, ainda não estabelecidos.
4.1 – Gestão Operacional
As informações relativas ao desempenho das ações administrativas previstas no Plano Plurianual
constam nos dois itens anteriores.
4.2 – Gestão Orçamentária
O orçamento inicial para o exercício do JBRJ, constante da Lei Orçamentária Anual (LOA), fixou as
despesas em R$ 15.961.365,00. Os pedidos de créditos adicionais implicaram em cancelamentos e
suplementações ao orçamento da Instituição, definindo uma dotação final de R$ 19.344.554,00. Os recursos
autorizados para movimentação e empenho corresponderam a R$ 18.847.921,10.
Estão relacionados a seguir os valores executados de acordo com os principais grupos de despesas:
- Pessoal .................................................................................................... R$ 13.032.055,54
- Benefícios ................................................................................................ R$
845.129,67
- Administração........................................................................................... R$ 2.865.486,00
- Ações Finalísticas .................................................................................... R$ 1.026.087,48
- Total executado ........................................................................ ............ R$ 17.768.758,69
A execução dos recursos em relação à dotação autorizada atingiu o excelente percentual de 94,2% para
a Instituição como um todo. Os recursos indisponibilizados, correspondentes a R$ 415.000,00 na ação
Administração da Unidade, não puderam ser empenhados em razão da liberação tardia dos créditos
suplementares.
Do total dos recursos executados pela ação Administração da Unidade e demais ações finalísticas,
30,7% corresponderam a recursos diretamente arrecadados no exercício e 10,4% correspondeu a gastos com
investimentos.
4.3 – Gestão Financeira
Os limites impostos no cronograma mensal de liberação financeira para o pagamento das despesas de
custeio criaram algumas dificuldades operacionais no tocante aos compromissos contratuais e gastos com
permissionárias e concessionárias.
A receita devido aos visitantes (262.923 pessoas), correspondeu a 74% da arrecadação obtida pelo
JBRJ. Como em anos anteriores, representou o principal item de receita, seguido por aluguéis e venda de
mudas. Vale ressaltar que os recursos próprios têm sido um importante indicador institucional no que se refere
ao interesse gerado pela visitação ao Parque Florístico, pelo esforço do Horto Florestal na produção e venda de
mudas, e também a utilização onerosa de espaços da União pela Instituição.
Foi estruturada a área Assessoria de Gestão de Receitas que estabeleceu uma nova sistemática de
acompanhamento, controle, fiscalização das áreas de acesso e o constante monitoramento dos profissionais
envolvidos na atividade de arrecadação, proporcionando um melhor desempenho tanto operacional quanto
financeiro. O total arrecadado correspondeu a R$ 1.626.638,00, um incremento de 24% em relação ao
exercício anterior.
4.4 – Gestão Patrimonial
Os bens móveis adquiridos foram devidamente incorporados. Em 2005, será feita a revisão do sistema
Patrimônio com o objetivo de dotar a Instituição de um controle próprio e informatizado mais eficaz,
possibilitando a especificação detalhada dos bens e sua localização imediata. Com relação à frota de veículos
oficiais, foi feito o levantamento que apontou aqueles inservíveis para efetivo desfazimento em 2005.
Ao longo do exercício, inúmeras intervenções pela equipe da Coordenação de Obras foram necessárias
para garantir condições de uso adequadas dos bens imóveis: elaboração de projetos, reformas, restaurações,
pinturas e revisões das instalações elétricas.
4.4 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços
Merecem destaque: o projeto de Bilhetagem Eletrônica, que visa à modernização do sistema de
arrecadação, bem como o incremento da receita e impedir as ocorrências com evasão de receita, à proposta
do Sistema de Telefonia por Ramais Internos (Sistema Voicenet da Telemar), em sua fase de implantação,
cujas adequações estão sendo realizadas nas dependências técnicas da Telemar e físicas do JBRJ (novo
cabeamento e algumas obras para adaptações). A instituição contará com uma central telefônica virtual
composta de um número chave e 200 ramais. As áreas poderão se comunicar por intermédio de ramais,
diferente do sistema atual que é realizado por discagem e que onera consideravelmente os gastos com a
telefonia.
Os 20 contratos continuados foram executados a contento e devidamente honrados pelas contratadas e
pelo JBRJ. Foram implantados os contratos para os serviços de transportes de valores e realizada a
manutenção preventiva e corretiva para os quatro sistemas de ar condicionado central (ENBT, Dipeq e Centro
de Visitantes), para atender as demandas reprimidas de exercícios anteriores, bem como a transformação do
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serviço de telefonia móvel a partir de 2005 em contrato de serviço continuado com previsão para ampliação na
utilização de até dez novas linhas.
As aquisições foram efetuadas com sucesso por intermédio de cotações, dispensas e Pregão eletrônicos
implantados em 2004, sendo referência a nível nacional no sistema de compras governamentais do Governo
federal, reconhecida pelo Ministério do Planejamento. Com a implantação no novo sistema de compras, em
especial o Pregão Eletrônico, a Administração do JBRJ teve economia média de 28,15% (no pregão).
4.5 – Gestão de Pessoal
Merecem destaque: o desenvolvimento de sistema de RH, integrando informações cadastrais dos
servidores e informatizando algumas rotinas; normatização e controle dos processos de serviço voluntário;
definição da lotação dos servidores, com publicação em Boletim de Serviço e atualização no sistema Siape,
bem como normatização dos procedimentos para remanejamento de pessoal; elaboração, acompanhamento e
conclusão de três processos de aposentadoria e um de pensão, ocorridos ao longo do ano, com base na
Reforma Previdenciária; elaboração e acompanhamento dos processos de viagem internacional; normatização,
emissão, publicação e controle de Portarias JBRJ; implantação e acompanhamento do processo de migração
para os planos de saúde e odontológico da Fipecq Vida; organização de treinamento de ambientação para
vigilantes, empregados terceirizados e supervisores de dia (total: 165 treinados); organização do treinamento do
curso de Desenvolvimento Gerencial (DGOS); planejamento e estruturação da pesquisa de clima
organizacional a ser implantada no próximo ano; levantamento e implantação do abono de permanência, com
base na Reforma Previdenciária; pagamento dos aumentos pertinentes à GDACT e adicional de titulação,
percentuais conquistados pela Comissão de Negociação Sindical da Carreira de C&T; acompanhamento da
homologação do estágio probatório e processamento da progressão funcional dos servidores concursados
(total: 90 servidores); processamento da devolução do PSS aos servidores efetivos que ocuparam cargo
comissionado / função no período de janeiro de 1999 a março de 2003; atualizações no sistema Siape e
elaboração mensal da folha de pagamento; elaboração de planilhas com dados do sistema Siape para
alimentação mensal do sistema Sidor.
4.6 – Quadros e Gráficos
São apresentados a seguir quadros e gráficos como complemento às informações sobre gestão.
Demonstração do Orçamento - 2004
Orçamento JBRJ

(em reais)
LOA*
(A)

Dotação**
(B)

Autorizado***
(C)

Execução****
(D)

% Exec.
(D/C)

Total Geral

15.961.365,00

19.344.554,00

18.847.921,10

17.768.758,69

94,2%

Pessoal

11.226.161,00

14.026.161,00

14.026.161,00

13.032.055,54

92,9%

10.325.071,00

13.125.071,00

13.125.071,00

12.220.193,92

93,1%

901.090,00

901.090,00

901.090,00

811.861,62

90,1%

706.407,00

961.405,00

929.010,00

845.129,67

90,9%

Assist. Médica e Odontológica

171.000,00

253.680,00

253.680,00

175.953,66

69,4%

Auxílio Transporte
Auxílio Alimentação

198.000,00
286.907,00

260.000,00
400.122,00

258.853,00
368.874,00

258.283,24
368.454,33

99,8%
99,9%

Pessoal Ativo + Encargos
Aposentadorias e Pensões
Benefícios

Assistência Pré-Escolar

50.500,00

50.500,00

47.603,00

42.438,44

89,2%

Ação Admin. da Unidade

2.799.000,00

3.281.991,00

2.866.483,31

2.865.486,00

99,9%

Ações Finalísticas

1.229.797,00

1.074.997,00

1.026.266,79

1.026.087,48

99,9%

25.000,00

25.000,00

22.693,62

22.693,62

100,0%
100,0%

Capacitação dos Servidores Públicos
Educação para Conservação da Biodiversidade
Pesquisa em Diversidade Vegetal
Conservação .das Coleções Botânicas Científicas
Conservação das Coleções Vivas
Gestão e Administração do Programa
Conservação do Acervo Botânico Especializado
Reforma do Prédio do Museu-Sítio
Reforma do Complexo Museu Botânico
Preservação de Acervos Culturais
Implantação do Centro de Cultura Tom Jobim
Difusão e Produção Técnico-Científica
Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação

35.000,00

35.000,00

31.936,53

31.936,52

206.000,00

206.000,00

200.108,25

199.956,09

99,9%

49.797,00

49.797,00

46.108,21

46.108,21

100,0%

80.000,00

80.000,00

78.332,34

78.332,34

100,0%

104.000,00

104.000,00

94.196,22

94.196,22

100,0%

45.000,00

45.000,00

39.927,97

39.927,97

100,0%

150.000,00
60.000,00

35.000,00
60.000,00

34.005,28
59.968,00

34.005,28
59.968,00

100,0%
100,0%

20.000,00

20.000,00

17.564,33

17.564,33

100,0%

300.000,00

300.000,00

289.415,12

289.415,12

100,0%

50.000,00

50.000,00

46.858,62

46.831,48

99,9%

105.000,00

65.200,00

65.152,30

65.152,30

100,0%

* LOA = Lei Orçamentária Anual
** Dotação = LOA + Cancelamentos/Suplementações Adicionais.
*** Autorizado = limites até dezembro referente ao Decreto nº 4.992/2004.
**** Execução = estão incluídos os valores inscritos em Restos a Pagar.
Observação: as ações que foram executadas com recursos do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) estão informadas no item TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.
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Composição do Orçamento Executado

Pessoal
73%

Benefícios
5%

Administração
16%

Ações Finalísticas
6%

Fonte: Siafi (Posição 31/12/2004)
Demonstração da Arrecadação - 2004
Mês
Visitação
Mudas
Xerox
Publicações
Jan
120.125,00
0,00
189,15
553,00
Fev
88.319,00 6.770,50
535,20
0,00
Mar
95.782,00 2.518,50
270,45
553,00
Abr
99.354,00 2.388,50
187,50
0,00
Mai
95.998,00 9.576,50
373,05
375,00
Jun
79.488,00 2.521,00
299,25
0,00
Jul
102.019,00 3.248,50
170,40
0,00
Ago
94.041,00 4.085,00
223,80
0,00
Set
124.512,00 1.630,50
240,45
267,00
Out
127.385,00 5.800,00
191,10
295,00
Nov
104.094,00 2.778,50
196,05
0,00
Dez
86.915,00 4.595,50
253,80
295,00
Total
1.218.032,00 45.913,00
3.130,20
2.338,00

Aluguel
30.606,34
22.148,73
26.436,19
21.965,54
24.342,83
21.798,43
21.772,54
19.762,54
30.149,44
32.123,40
24.711,85
31.086,71
306.904,54

Eventos
6.600,00
8.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
4.050,00
2.450,00
450,00
200,00
4.500,00
200,00
700,00
33.150,00

Pousada
2.695,00
1.300,00
930,00
635,00
2.030,00
1.270,00
1.480,00
550,00
2.580,00
1.120,00
980,00
1.255,00
16.825,00

Escola
0,00
50,00
7,35
116,25
24,30
0,00
0,00
17,25
67,95
52,65
10,00
0,00
345,75

(em reais)
Total*
160.768,49
127.123,43
130.497,49
126.646,79
132.719,68
109.426,68
131.140,44
119.129,59
159.647,34
171.467,15
132.970,40
125.101,01
1.626.638,49

* Apuração do movimento diário no período de 1/1/2004 a 31/12/2004 (inclusive).
Arrecadação Mensal
R$ 1,00
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
25.000
0

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Fonte: Assessoria de Gestão de Receitas/Dirad (Posição 31/12/2004)
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Composição da Receita Arrecadada

Visitação
75%

Mudas
3%
Aluguel
19%

Eventos
2%

Outros
1%

Fonte: Assessoria de Gestão de Receitas/Dirad (Posição 31/12/2004)
Evolução da Arrecadação - 1999 a 2004
Exercício
Visitação
Mudas
1999
696.764,55 34.596,60
2000
854.597,95 32.438,50
2001
931.070,65 49.958,00
2002
761.039,97 42.652,50
2003
961.875,20 53.016,50
2004
1.218.032,00 45.913,00

Xerox
Publicações
760,32
10.490,60
2.420,40
3.444,00
752,85
2.804,00
1.310,25
2.387,00
1.158,60
407,00
3.130,20
2.338,00

Aluguel
53.949,00
97.315,86
172.500,94
169.637,64
257.261,88
306.904,54

Eventos Pousada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 14.399,00
11.245,00 5.418,00
27.320,00 7.370,00
33.150,00 16.825,00

Escola
0,00
0,00
1.130,00
2.720,00
210,00
345,75

(em reais)
Total*
796.561,07
990.216,71
1.172.615,44
996.410,36
1.308.619,18
1.626.638,49

* Os totais apresentados no quadro não estão corrigidos monetariamente.

Evolução da Arrecadação
R$ 1,00
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fonte: Assessoria de Gestão de Receitas/Dirad (Posição 31/12/2004)
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Demonstração da Visitação - 2004
Mês
Pagante
Não-pagante
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

25.884
19.211
20.797
21.428
20.637
16.602
21.893
20.343
27.153
27.710
22.674
18.591
262.923

2.102
1.842
2.299
2.296
2.296
2.379
2.849
3.201
4.672
2.879
3.159
2.978
32.952

Sócio AAJB
(Amigos JB)
380
320
332
351
402
433
293
348
363
494
383
261
4.360

Total
visitantes*
28.366
21.373
23.428
24.075
23.335
19.414
25.035
23.892
32.188
31.083
26.216
21.830
300.235

Van

Moto

Carro

96
79
79
76
55
64
74
81
16
93
110
85
998

37
32
51
44
35
46
27
24
36
40
18
20
410

3.828
2.602
2.871
3.129
3.084
2.962
3.366
2.886
3.652
3.763
3.016
2.896
38.055

Total
veículos*
3.961
2.713
3.001
3.249
3.174
3.072
3.467
2.991
3.794
3.896
3.144
3.001
39.463

* Apuração do movimento diário no período de 1/1/2004 a 31/12/2004 (inclusive).
Visitação Mensal

Total

Visitantes

35.000

Veículos

30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Fonte: Assessoria de Gestão de Receitas/Dirad (Posição 31/12/2004)
Contratos de Serviços - 2004
Empresa
Objeto
TECNISAN
Prestação de serviços de limpeza
TECNISAN
Prestação de serviços de manutenção predial
SM21
Prestação de serviços de jardinagem
ITER
Fornecimento de passagens aérea e terrestre
BRASIF
Prestação de serviços reprográficos
SOCIPLAN
Serviço de manutenção de ar condicionado central
BOA PARADA
Aquisição de combustível
MEDIAL
Assistência médica
RODOBAN
Transporte de valores
LIGHT
Concessionária Pública – energia Elétrica
CEDAE
Concessionária Pública – fornecimento de água
CEG
Concessionária Pública – fornecimento de gás
TELEMAR
Concessionária Pública – telefonia fixa
VIVO
Telefonia celular
IMPRENSA
Assinatura DOU eletrônico
IMPRENSA
Publicação de matérias DOU
RADIOBRÁS
Publicação de matérias
EBCT
Distribuição de correspondências
DAVI
Fornecimento de água mineral
ALSCO
Serviços de lavanderia
Fonte: Serviço de Recursos Materiais/Dirad

Vigência
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2005
31/12/2004
fev/2005
31/12/2005
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2005
24/12/2004
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2004
31/12/2004

Cessões de Uso Comercial - 2004
Empresa
Objeto
REGNUM PLANTARUM Concessão onerosa de uso – loja da Torre 920
AAJB (Amigos do JB)
Concessão onerosa de uso – livraria
CAROL BISONI
Concessão onerosa de uso – quiosque
CAROL BISONI
Concessão onerosa de uso – lanchonete
Fonte: Serviço de Recursos Materiais/Dirad

Vigência
9/6/2005
15/12/2005
31/7/2005
22/10/2005
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Frota de Veículos - 2004
Placa
Ano fab.
Marca
LGK 1264
1982
Kombi – VW
LGL 2435
1984
Caminhão – F400 Ford
BLK 3664
1988
Caminhote A20 – GM
JFO 3057
1989
Caminhote A10 – GM
LHQ 2680
1990
Caminhonete TOYOTA
LHS 2687
1990
Caminhonete TOYOTA
LHY 2313
1990
Caminhonete TOYOTA
LHV 9073
1990
Caminhonete TOYOTA
LJU 4668
1991
Caminhão F 11000 – Ford
LIV 5402
1992
Kombi – VW
KTI 2504
1992
Parati – VW
LJA 4601
1993
Escort – Ford
LAI 0212
1994
Kombi – VW
LJX 4622
1994
Caminhonete TOYOTA
JFO 8406
1995
Elba Weekend – Fiat
LAI 0779
1995
Kombi – VW
CDN 2460
1995
Caminhonete TOYOTA
CDN 2488
1995
Caminhonete TOYOTA
LAI 2054
1996
Elba – Fiat
LBF 0254
1996
Caminhonete TOYOTA
LCC 6353
1997
Caminhonete LAND ROVER
LCK 4483
1998
Caminhão – GMC 6100
LCO 5095
1998
Vectra – GM
LNV 0560
2001
Micro-ônibus AGRALLE
LOL 0199
2002
Caminhonete MITSUBISH
Fonte: Serviço de Recursos Materiais/Dirad
Licitações - 2004
Processo: 02011.000533/2003-51
Área requisitante: Presidência
Modalidade: Pregão Presencial 001/2004
Objeto: Serviços de limpeza
Data abertura: 10/2/2004
Fase: homologado por R$ 379.548,60/ano
Processo: 02011.000173/2004-97
Área requisitante: SRM/Dirad
Modalidade: Pregão Eletrônico 003/2004
Objeto: Fornecimento de passagens
aéreas
Data abertura: 8/6/2004
Fase: homologado - desconto de 4,35%
Processo: 02011.000088/2004-74
Área requisitante: SRM/Dirad
Modalidade: Concorrência Pública
003/2004
Objeto: Concessão onerosa de uso –
livraria
Data abertura: 16/11/2004
Fase: homologado por R$ 1.565,00/mês
Processo: 02011.000280/2004-35
Área requisitante: Prefeitura
Modalidade: Convite 005/2004
Objeto: Contratação de firma
especializada em restauração para Museu
Botânico e Biblioteca
Data abertura: 14/9/2004
Fase: homologado por R$ 41.120,00

Situação
veículo parado
veículo parado
vistoriado
veículo parado
veículo parado
veículo parado
veículo parado
vistoriado
vistoriado
vistoriado
vistoriado
vistoriado
vistoriado
vistoriado
veículo parado
vistoriado
vistoriado
vistoriado
veículo parado
vistoriado
vistoriado
vistoriado
vistoriado
vistoriado
vistoriado

Processo: 2011.000394/2003-19
Área requisitante: Dirad
Modalidade: Concorrência Pública 001/2004
Objeto: Concessão onerosa de uso –
lanchonete
Data abertura: 17/5/2004
Fase: homologado por R$ 5.366,00/mês
Processo: 02011.000159/2004-20
Área requisitante: SRM/Dirad
Modalidade: Pregão Presencial 004/2004
Objeto: Serviços de vigilância
Data abertura: 25/6/2004
Fase: homologado por R$ 78.000,00/mês
Processo: 02011.000145/2004-61
Área requisitante: ENBT e DIPEQ
Modalidade: Convite 003/2004
Objeto: Aquisição de periódicos - 2003
Data abertura: 27/7/2004
Fase: homologado por R$ 16.466,39
Processo: 02011.000210/2004-96
Área requisitante: Prefeitura
Modalidade: Convite 002/2004
Objeto: Aquisição de carreta, moto-serra e
roçadeira
Data abertura: 26/7/2004
Fase: homologado por R$ 7.698,00

Pendência
desfazimento
desfazimento
não há
desfazimento
aguardando conserto
desfazimento
desfazimento
não há
não há
não há
não há
não há
multa 2003
não há
desfazimento
conserto para-brisa
não há
não há
desfazimento
conserto luz de ré
não há
não há
multa 2003
não há
não há

Processo: 02011.00134/2004-62
Área requisitante: Croma/Dirad
Modalidade: Pregão Eletrônico 002/2004
Objeto: Serviço de manutenção de quatro
sistemas de ar
Data abertura: 4/6/2004
Fase: homologado por R$ 19.970,00/ano
Processo: 02011.000051/2004-10
Área requisitante: SRM/Dirad
Modalidade: Concorrência Pública
002/2004
Objeto: Concessão onerosa de uso –
cafeteria do Solar da Imperatriz
Data abertura: 16/11/2004
Fase: nova licitação
Processo: 02011.000279/2004-54
Área requisitante: Croma/Dirad
Modalidade: Convite 004/2004
Objeto: Aquisição de cimento e areia
Data abertura: 28/7/2004
Fase: homologado por R$ 1.209,92
Processo: 02011.000315/2004-06
Área requisitante: Dirad, Dipeq e
Prefeitura
Modalidade: Pregão Eletrônico 005/2004
Objeto: Aquisição de microcomputadores
(20), impressoras (7), multifuncional (1),
leitores de código de barra (2)
Data abertura: 22/9/2004
Fase: homologado por R$ R$ 54.474,00
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Licitações - 2004
Processo: 0211.000350/2004-09
Área requisitante: Croma/Dirad
Modalidade: Convite 006/2004
Objeto: Filtro de linha mínimo de 7 A-110
VAC e outros
Data abertura: 15/10/2004
Fase: homologado por R$ 2.201,80
Processo: 02011.000547/2004-10
Área requisitante: Dipeq
Modalidade: Convite 008/2004
Objeto: Aquisição de vidraria,
equipamentos e outros materiais p/
laboratórios
Data abertura: 12/11/2004
Fase: homologado por R$ 5.081,18
Processo: 02011.000631/2004-16
Área requisitante: Croma/Dirad
Modalidade: Tomada de Preços 001/2004
Objeto: Contratação de serviços para
reforma TOM JOBIM, ACMA e Arquivo
Geral etc..
Data abertura: 29/11/2004
Fase: homologado por R$ 177.722,55
Processo: 02011.000659/2004-15
Área requisitante: Dipeq
Modalidade: Convite 012/2004
Objeto: Confecção de balcão etc.
Data abertura: 7/12/2004
Fase: homologado por R$ 7.350,00
Processo: 02011.000565/2004-00
Área requisitante: Dipeq
Modalidade: Pregão Eletrônico 007/2004
Objeto: item 1- Serviços de
descupinização do Herbário e item 2higienização de livros da Biblioteca
Data abertura: 7/12/2004
Fase: homologado apenas item 1 por R$
680,00
Processo: 02011.000608/2004-21
Área requisitante: Prefeitura
Modalidade: Pregão Eletrônico 010/2004
Objeto: Aquisição de cartuchos e toner
Data abertura: 21/12/2004
Fase: homologado por R$ 3.787,78
Fonte: Comissão Permanente de Licitação

Processo: 02011.000438/2004-93
Área requisitante: Herbário e SRM/Dirad
Modalidade: Pregão Eletrônico 006/2004
Objeto: Serviços gráficos: confecção de
cartolinas e outros materiais para o Herbário e
capas de processo e envelopes para o
Protocolo
Data abertura: 29/10/2004
Fase: homologado por R$ 11.352,00
Processo: 02011.000445/2004-77
Área requisitante: Dipeq
Modalidade: Convite 009/2004
Objeto: Aquisição de periódicos - 2004
Data abertura: 3/12/2004
Fase: homologado por R$ 10.685,60

Processo: 02011.000557/2004-64
Área requisitante: Croma/Dirad
Modalidade: Convite 007/2004
Objeto: Contratação de serviços em
restauração de edifícios históricos para
Museu-Sitio Casa dos Pilões e Aqueduto
da Levada
Data abertura: 9/11/2004
Fase: homologado por R$ 67.737,00
Processo: 02011.000636/2004-57
Área requisitante: Croma/Dirad
Modalidade: Convite 011/2004
Objeto: Aquisição de material elétrico
Data abertura: 6/12/2004
Fase: homologado por R$ 6.964,04

Processo: 02011.000657/2004-08
Área requisitante: Prefeitura
Modalidade: Convite 010/2004
Objeto: Aquisição de balança
Data abertura: 1/12/2004
Fase: homologado por R$ 1.264,00

Processo: 02011.000656/2004-46
Área requisitante: Prefeitura
Modalidade: Convite 016 /2004
Objeto: Serviço de conserto, reposição de
peças etc. da bobcat
Data abertura: 17/12/2004
Fase: homologado por R$ 5.900,00

Processo: 02011.000695/2004-71
Área requisitante: Dirad
Modalidade: Convite 013/2004
Objeto: Passagem área de cabos ópticos
para bilheteria
Data abertura: 14/12/2004
Fase: homologado por R$ 25.200,00 e
adjudicado com desconto por R$ 23.700,00
Processo: 02011.000609/2004-84
Área requisitante: Dipeq e Dirad
Modalidade: Pregão eletrônico 008/2004
Objeto: Aquisição de mobiliário
Data abertura: 16/12/2004
Fase: homologado por R$ 52.336,80

Processo: 02011.000669/2004-51
Área requisitante: Dipeq
Modalidade: Convite 014/2004
Objeto: Aquisição de reagentes
Data abertura: 15/12/2004
Fase: homologado por R$ 6.996,44
Processo: 02011.000681/2004-21
Área requisitante: Prefeitura e
Croma/Dirad
Modalidade: Pregão Eletrônico 009/2004
Objeto: Aquisição de material de
construção
Data abertura: 20/12/2004
Fase: homologado por R$ 65.497,69

Cargo Efetivo / Outros - 2004
Classificação
Dez/2003
Dez/2004
Ativo permanente
235
227
Requisitado
4
3
Cedido
3
3
Exercício Descentralizado
0
3
Nomeados sem vínculo
17
12
Licenciado
1
1
Externos em exercício *
0
1
Voluntários
47
55
Aposentado
22
24
Pensionista
6
7
* Servidor externo em exercício na Instituição (não integra a Folha de
Pagamento).
Fonte: Coordenação de Recursos Humanos/Dirad
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Movimentação de Pessoal - 2004
Tipo
Exoneração (efetivos)
Exoneração (cargos comissionados)
Nomeação (cargos comissionados)
Nomeação (concursados)
Aposentadorias concedidas
Instituição de pensão
Redistribuição
Fonte: Coordenação de Recursos Humanos/Dirad

Total
4
18
22
0
3
1
0

Servidor por Categoria Funcional x Cargo Efetivo - 2004
Exercício
Externo em
Total
descentralizado
exercício
Superior
123
116
2
2
3
1
Intermediário
86
84
1
1
0
0
Auxiliar
27
27
0
0
0
0
Total
227
3
3
3
1
237
* Os 12 servidores nomeados sem vínculo não integram este quadro por não possuírem cargo efetivo. O servidor licenciado não
integra este quadro porque é considerado força de trabalho da Instituição.
Fonte: Coordenação de Recursos Humanos/Dirad
Categoria

Ativo permanente

Requisitado

Cedido

Servidor por Unidade x Categoria Funcional - 2004
Unidade
Nível auxiliar
Nível intermediário
Nível superior
Total
Presidência
17
0
5
13
ENBT
3
0
1
2
Dipeq
86
7
21
58
Prefeitura
58
13
19
26
Dirad
69
7
40
22
Total
27
86
121
234
* Os 12 servidores nomeados sem vínculo não integram este quadro por não possuírem cargo efetivo.
** Os três servidores cedidos não integraram este quadro por não possuírem lotação.
*** O servidor licenciado não integra este quadro.
Fonte: Coordenação de Recursos Humanos/Dirad
Servidor por Titularidade x Cargo Efetivo - 2004
Exercício
Nomeado
Externo em
descentrasem
Licenciado
Total
exercício
lizado
vínculo
aperfeiçoamento*
66
0
0
0
0
1
0
67
especialização**
48
0
1
1
1
0
0
51
mestrado
31
0
0
1
2
0
0
34
doutorado
33
1
0
0
3
0
0
37
sem titulação***
49
2
2
1
6
0
1
61
Total
227
3
3
3
12
1
1
250
* aperfeiçoamento - servidor alfabetizado / 1º grau / 2º grau que possui curso(s) num total mínimo de 180h/a.
** especialização - servidor de nível superior que possui curso(s) num total mínimo de 360h/a.
*** sem titulação - servidor alfabetizado / 1º grau / 2ºgrau / 3ºgrau sem curso(s) que atendam os requisitos dos itens anteriores.
Fonte: Coordenação de Recursos Humanos/Dirad
Titulação

Ativo
permanente

Requisitado

Cedido

5 – TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS
5.1 – Recursos Transferidos para o JBRJ por meio de Convênio
Concedente: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
Convenente: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Título do Programa: Programa de Apoio à Pós-Graduação (PROAP)
Programa de Trabalho: 12364107363130001
Nº do convênio Capes: PROAP 00016/04-7
Nº do processo JBRJ: 429/2004-01
Objeto: Proporcionar melhores condições de Ensino Superior, para a formação de recursos humanos, a produção e o aprofundamento
do conhecimento científico nos cursos de pós-graduação stricto sensu.
Data da assinatura: 21/6/2004
Vigência: 21/6/2004 a 20/5/2007
Data de publicação no DOU: 15/7/2004, seção 3, pág. 23
Contrapartida: não há
Valor transferido em 2004: R$ 7.999,96 - Valor executado em 2004: R$ 7.999,96
Fonte: Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad
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Concedente: Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
Convenente: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Título do Programa: Programa de Demanda Social (DS)
Programa de Trabalho: 12846106204870001
Nº do convênio Capes: DS 00006/03-3
Nº do processo JBRJ: 581/2003-04
Objeto: A concessão de bolsas de estudo no país, dentro do Programa de Demanda Social, em nível de pós-graduação stricto sensu,
em conformidade com as normas de concessão de bolsas previstas no Programa e as metas estabelecidas anualmente, por Planos de
Atendimento aprovado pela Capes, que integram o instrumento.
Data da assinatura: 3/6/2003
Vigência: 3/6/2003 a 2/6/2006
Data de publicação no DOU: 12/9/2003, seção 3, pág. 21
Contrapartida: não há
Valor transferido em 2003: R$ 16.090,40 - Valor executado em 2003: R$ 16.090,40
Valor transferido em 2004: R$ 97.396,15 - Valor executado em 2004: R$ 96.541,15
Fonte: Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad

5.2 – Recursos Transferidos pelo JBRJ por meio de Convênio
Concedente: Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Convenente: Instituto para o Desenvolvimento Local (IDEL)
Título do Programa: Programa Apoio administrativo
Programa de Trabalho: 18122075020000033
Nº do processo JBRJ: 198/2004-54
Objeto: Cooperação técnica e financeira para execução de atividades de capacitação profissional de jovens agentes ambientais.
Data da assinatura: 1/6/2004
Vigência: 16/6/2004 a 15/11/2004
Data de publicação no DOU: 18/6/2004, seção 3, pág. 112
Contrapartida: não há
Valor transferido em 2004: R$ 105.461,20
Fonte: Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad

5.3 – Recursos Transferidos para o JBRJ por meio de Portaria do MMA
Programa Conservação, Uso Sustentável e Recuperação da Biodiversidade (0508) - conhecer, conservar e recuperar a diversidade
biológica e promover e controlar sua utilização sustentável.
Ação
Objetivo
Indicador, meta e execução
Transferência de recursos através de Portaria
Expansão da Área
recursos transferidos: R$ 100.000,00
GB Ministra nº 167, de 2/7/2004, para
do Arboreto (109S - projeto)
recursos executados: R$ 84.466,33
ampliação do espaço físico do Arboreto.
Programa Gestão da Política do Meio Ambiente (0511) - coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação
e controle dos programas na área de meio ambiente.
Ação
Objetivo
Indicador, meta e execução
Transferência de recursos através de Portaria
Publicidade de
recursos transferidos: R$ 18.000,00
Conjunta MMA-JBRJ nº 143, de 14/6/2004,
Utilidade Pública
para serviços de confecção de folder, cartaz e
recursos executados: R$ 17.606,00
(4641 - atividade)
fotografia.
Fonte: Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad

6 – CONVÊNIOS SEM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
Concessões de Uso
Empresa
Objeto
Associação de Cultura
Facultar, a título oneroso, o uso, do imóvel denominado “Galpão do Patrimônio”, para
e Meio Ambiente
utilização com fins sustentáveis sob os pontos de vista cultural, ambiental, social e
ACMA)
artístico.
Processo 035/2004-81
ATL-ALGAR
Facultar, a título oneroso, o uso do imóvel pertencente à União Federal administrado
pelo JBRJ, situado à Rua Pacheco Leão 1.011.
Processo 307/2002-87
Telemar
Facultar, a título oneroso, o uso do imóvel pertencente à União Federal, administrado
Processo 2.689/2000-41 pelo JBRJ, situado na Rua Pacheco Leão nº 1.235.
Telerj Celular
Facultar, a título o oneroso, o uso do imóvel pertencente à União Federal, administrado
pelo JBRJ, situado à Rua Pacheco Leão nº 1.235.
Processo 542/96-02
Escola Municipal
Facultar, a título gratuito, o uso do prédio situado à Rua Pacheco Leão n° 1.235 para o
Julia Kubistscheck
funcionamento de classes de rede municipal de ensino de primeiro grau.
Processo 2.157/2000-11
Fonte: Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad

Vigência
14/4/2009
21/9/2005
19/2/2007
19/12/2005
1/5/2005
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Convênios realizados diretamente pela Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB)
Convênio
Objeto
Caixa
Revitalização da Estufa de Exposições e da Cascata do JBRJ.
Processo 026/2004-90
Companhia de Seguros
Implementação de um Banco de DNA com espécies da flora brasileira do
Aliança do Brasil
JBRJ.
Processo 203/2004-19
Capacitação profissional em Jardinagem para jovens entre 16 e 21 anos,
oriundos de famílias com renda mensal até três salários mínimos, que
Embelleze
contemple em seu conteúdo disciplinas e atividades voltadas à formação
Processo 648/2003-17
básica e profissional, conforme as normas educacionais e de formação
profissional em vigor.
Leite de Rosas Cia Brasileira de
Realização do projeto “Plantando História - A História do Jardim Botânico
Produtos de Higiene e Toucador
do Rio de Janeiro através do Arboreto”.
Processo 167/2004-67
Concessão de desconto para funcionários da TV Globo para associar-se a
TV Globo
Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB) e a veiculação de um
Processo 446/2004-21
filme promocional do JBRJ, como objetivo de ampliar a sua visitação, tendo
em vista a sua importância histórica, cultural e ambiental.
Manutenção dos bancos do Arboreto e compra de novos bancos.
Dresdner Bank
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad
Convênios realizados com interveniência da Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB)
Convênio
Objeto
Banco BBM
Processo 313/2003-15
Processo 245/2004-04

Identificação e plaqueamento dos espécimes vegetais contidos no Arboreto.

Execução do projeto “Reforma do Chafariz Central”.
Brasil Telecon
Processo 1.010/02-39
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad
Convênios realizados com interveniência da Fundação Botânica Margarete Mee (FBMM)
Convênio
Objeto
Execução do projeto “A Diversidade da Floresta Atlântica em Unidades de
Petrobras
Conservação do Estado do Rio de Janeiro: Inventários e Conservação”
Processo 015/2003-25
(parte integrante das linhas de pesquisas do Programa Mata Atlântica).
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad
Convênios realizados diretamente pelo JBRJ - sem interveniência (parcerias nacionais)
Convênio
Objeto
Realização de projetos e atividades de natureza cultural, ambiental e social
Aché Produções
que sejam de interesse do JBRJ.
Processo 149/2004-85
Promoção e a implementação, com a participação da AAJB, conforme suas
Associação de Amigos
finalidades estatutárias, de programas, projetos e atividades nas áreas de
do Jardim Botânico (AAJB)
pesquisa científica, cultura, educação, manutenção e preservação
Processo 2.551/00-41
patrimonial e paisagística de acordo com os objetivos institucionais do
JBRJ.
Protocolo de Intenções para a implantação do Centro de Cultura e Meio
Ambiente Antonio Carlos Jobim, que se destinará à recuperação,
Associação de Cultura e
restauração, adaptação e complementação de edificações na área de
visitante designada pelo Plano Diretor do JBRJ, para que seja
Meio Ambiente (ACMA)
posteriormente sede de atividades promotora de cultura e da arte, a
Processo 457/2003-29
defesa, preservação e conservação do meio ambiente e do conhecimento
sustentável.
Associação de Cultura e Meio
Protocolo de Intenções para a realização dos projetos de reforma do Museu
Botânico e de instalação no local de um museu de tecnologia educacional e
Ambiente (Acma)
interativa.
Processo 288/2004-45
Associação de Cultura e Meio
Ambiente (ACMA) / Fundo Brasileiro
Montagem de uma exposição sobre biodiversidade
para a Biodiversidade (Funbio)
Processo 342/2004-71
Associação Educacional
Concessão pelo JBRJ, de estágio profissional supervisionado, aos alunos
São Paulo Apóstolo (Assespa)
regularmente matriculados no curso de Ciências Biológicas da Assespa,
Processo 098/2004-19
para proporcionar-lhes a experiência prática necessária à formação
profissional.
Realização de projetos e atividades de natureza cultural, bem como de
Associação de Hotéis
preservação patrimonial e paisagística que sejam de interesse do JBRJ.
Roteiro do Charme
Processo 213/2004-55
Caixa
Reforma e restauração do Solar da Imperatriz para uso compartilhado. Os
recursos do projeto foram usados em sua totalidade para a reforma e
Processo 705/98-29
restauração do Solar da Imperatriz, inaugurado em 2001.
(apensado ao processo 527/93-68)

Vigência
30/6/2004
8/6/2006

4/5/2005

27/3/2005

7/10/2005

Vigência
3/8/2004
4/8/2005
indeterminado

Vigência
27/12/ 2005

Vigência
23/11/2004

18/12/2004

16/11/2005

6/6/2005

20/3/2005

25/4/2009

8/6/2006

17/3/2008
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Convênio
Caixa
Processo 039/2004-03
Caixa de Assistência
Social Fipecq
Processo 123/2004-77
Comlurb
Processo 298/02-04
Companhia de Pesquisa de
Recursos Minerais (CPRM)
Processo 792/02-99
Ebendinger Systems
Informática Ltda.
Processo 358/2003-47
Processo 727/2003-00
Fundação Botânica
Margarete Mee (FBMM)
Processo 388/2003-16
Fundação Casa Rui Barbosa
Processo 953/2003-91
Fundação Jardim Botânico
de Poços de Caldas
Processo 1.018/2003-89
HB4 Adornos
Processo 915/98-71
Instituto de Arquitetos
do Brasil (IAB)
Processo 272/2004-79
Instituto Caiuá de
Gestão Ambiental ( ICGA)
Processo 1.140/2003-75
Instituto Nacional de Pesquisa da
Amazônia (Inpa) / Museu Emílio
Goeldi
Processo 1.151/2002-51
Light
Processo 478/2004-71
Natura
Processo 380/2004-73
Petrobras / Refinaria
Duque de Caxias (Reduc)
Processo 238/02-10
Processo 187/2004-56
Sociedade Brasileira
de Bonsai
Processo 126/2003-31

Objeto
Concessão de empréstimo aos servidores do JBRJ com averbação das
prestações decorrentes em folha de pagamento.
Estabelecimento de condições e procedimentos com vistas à
disponibilização dos Programas Assistenciais e demais atendimentos
oferecidos pela Caixa de Assistência aos servidores públicos deste JBRJ.
Curso de jardinagem para 80 garis (20 por semestre) promovido pelo JBRJ.
Em contrapartida, o pessoal treinado trabalha na limpeza dos logradouros
públicos internos do JBRJ.
Análise periódica de potabilização de oito pontos de abastecimento de água
de uso público no interior do Arboreto.
Complementar e aprimorar a página da Internet do JBRJ através de
módulos de visitas virtuais de acordo com o Plano de Trabalho.
Execução do projeto “Produção de um Plano de Conservação para o Paubrasil”, no Estado do Rio de Janeiro.
Desenvolvimento de projetos de intercâmbio de assistência e / ou
assessoria técnica-científica nas áreas de Botânica e do arquivo
institucional e científico.
Protocolo de Intenções para desenvolver atividades de cooperação entre as
atividades supra denominadas, visando o desenvolvimento de estudos e
pesquisas que levem o melhor conhecimento da Botânica e do meio
ambiente no município de Poços de Caldas (MG), bem como a formação e
capacitação de recursos humanos e divulgação de conhecimentos relativos
à essas áreas.
Manutenção e incremento da estufa da Coleção de Orquídeas e do entorno
do Orquidário do JBRJ.
Promoção de cursos de extensão na Escola Nacional de Botânica Tropical
(ENBT).
Protocolo de Intenções para desenvolver atividades entre as entidades
supramencionadas, visando o desenvolvimento de estudos e pesquisas
que levem ao melhor conhecimento da Botânica e do meio ambiente da
região do médio Rio Negro, especialmente em terras localizadas nos
municípios de Caracaraí (RR) e Barcelos (AM).
Protocolo de Cooperação Técnico-Científica para desenvolver esforços no
sentido de apoio recíproco na área de ensino, pesquisa, capacitação de
pessoal, trabalhos, coleções científicas, publicações conjuntas, gestão de
áreas verdes, educação ambiental e demais atividades.
Patrocínio da Light, a ser desenvolvido e executado por intermédio e sob
responsabilidade da Associação de Amigos do Jardim Botânico (AAJB),
visando o fornecimento de pessoal operacional na área administrativa do
JBRJ e a execução de serviços de manutenção e conservação do seu
Arboreto .
Realização de um programa de melhoramento e manutenção da coleção de
plantas medicinais.
Apoio técnico científico ao Programa de Manejo da Cobertura Vegetal,
constante do Plano Diretor de Áreas Verdes da Reduc e apoio à infraestrutura do JBRJ, em especial ao Horto Florestal.

Estabelecimento de um programa de cooperação técnica, visando à
realização no Arboreto do JBRJ da Exposição Permanente de Bonsai, de
eventos sobre seu cultivo e a manutenção periódica do acervo da
Instituição.
Realização de serviços técnicos específicos no campus do JBRJ, localizado
Texaco
à Rua Jardim Botânico 1.008.
Processo 375/01-65
Cooperação nos trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, com amplo
UFRRJ
intercâmbio nas áreas de Botânica, Fitopatologia e outras afins, que serão
Processo 3.009/2000-00
realizadas por intermédio de projetos de interesse comuns, assistência e
assessoria técnica.
Convênio Geral - desenvolvimento de projetos voltados para o incentivo,
pesquisa e estudos avançados em áreas vinculadas ao estudo de estrutura
de populações nativas, filogenia molecular, formação e conservação de
UFRJ
bancos de DNA e outros tópicos de interesse mútuo, que envolva
Processo 126/2002-51
metodologias de biologia molecular para entender questões de interesse
botânico.
Convênio Específico – programa de cooperação e intercâmbio com o
Instituto de Ciências Biomédicas.
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad

Vigência
indeterminado
6/5/2005
7/7/2004
21/11/2006
2/4/2004
17/5/2006
15/1/2005
5/12/2006

indeterminado

30/8/2004
26/9/2005

17/12/2005

18/12/2007

20/5/2005

18/12/2004
25/6/2004
25/6/2005

18/3/2007
31/12/2004
25/2/2006

11/3/2007
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Convênios realizados diretamente pelo JBRJ - sem interveniência (parcerias internacionais)
Convênio
Objeto
Protocolo de Cooperação Técnico-Científica para o desenvolvimento
conjunto de esforços no sentido de apoio recíproco nas áreas de ensino,
Inst. de Ecologia
pesquisas e demais atividades no âmbito de atuação de ambas as
A . C. do México
Instituições, como a conservação, manutenção e desenvolvimento dos
Processo 409/02-01
recursos florísticos e das coleções científicas sob suas responsabilidades,
bem como o desenvolvimento das atividades de interesse da Botânica e de
áreas correlatas, relacionadas aos jardins botânicos.
Comitê de Eventos Comemorativos Estabelecimento de um programa de cooperação técnica, mediante o qual
será realizada a conservação, manutenção, funcionamento do Jardim
Brasil-Japão (CENT-Rio)
Japonês.
Processo 225/02-32
Memorando de entendimento de cooperação com o Jardim Botânico de
Jardim Botânico
Beijing com intercâmbio de suas equipes e gestão para treinar estudantes
em conservação, horticultura e gestão de jardins botânicos e para
de Beijing
desenvolver projetos conjuntos, custeados pelo Brasil e/ou China ou ainda
Processo 908/02-90
de fontes internacionais.
Fonte: Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento/Dirad

Vigência

indeterminado

18/11/2007

indeterminado

7 – ATUAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU/SECEX
Acórdão nº 1.028/2004 – Plenário, de 28/7/2004, referente ao relatório de auditoria realizada na Gerência
Regional do Patrimônio da União no Rio de Janeiro (GRPU/RJ):
9.6.1 - antes de demolir as casas do Jardim Botânico, certifique-se de que tal ato não configurará
prejuízo ao Erário.”
9.6.2 - informe, na próxima prestação de contas, os desdobramentos das situações descritas neste
item do relatório.”
Justificativa: O JBRJ, por meio do Ofício nº 335/2004/GB/Presidência/JBRJ, encaminhou à GRPU/RJ o
Memorial Descritivo do Instituto, requerendo a transferência do imóvel de acordo com o Acórdão nº 1.028/2004.
No que concerne à demolição de casas do JBRJ, até o presente momento não foi executada nenhuma
destruição de casa construída pelo JBRJ. Apenas uma das casas da Vila do Caxinguelê, em estado de ruína,
construída pelo então morador, foi demolida. Havia sentença judicial reconhecendo a construção pelo morador
e definindo indenização que foi negociada através da Procuradoria do JBRJ.
7 – CONCLUSÃO
As informações constantes do Relatório de Auditoria Interna nº 013, de 10/1/2005, sobre o
acompanhamento da gestão do exercício de 2004, relatam que os atos e fatos da referida gestão não
comprometeram ou causaram prejuízo à Fazenda Nacional.

LISZT VIEIRA

Presidente do JBRJ
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