Ações do orçamento 2017 – Demais Despesas
Discricionárias do Poder Executivo
Ação Orçamentária
20WK - Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Flora Brasileira
Programa 2078 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade
Objetivo Reduzir ameaça à extinção de espécies da biodiversidade brasileira, recuperar suas populações e
promover o conhecimento e o uso sustentável.
Unidade Orçamentária Responsável 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro JBRJ
Esfera 10 - Orçamento Fiscal
Função 18 - Gestão Ambiental
SubFunção 571 - Desenvolvimento Científico
Unidade Responsável Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Tipo de ação Atividade
Origem PLOA
Produto Pesquisa publicada
Unidade de Medida unidade
Base legal
Decreto nº 58.054, de 23 de março de 1966; Decreto nº 76.623, de novembro de 1975; Lei nº 6.938, de 31
de agosto de 1981; Decreto Legislativo nº 2, de 8 de fevereiro de 1994; Decreto nº 1.354, de 29 de
dezembro de 1994; Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001; Decreto nº 4.339, de 22 de agosto de 2002;
Lei nº 10.650, de 16 de abril de 2003; Decreto nº 5.092, de 21 de maio de 2004; Decreto nº 6.645, de 18 de
novembro de 2008; Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008.
Descrição
Avaliação do risco de extinção e do estado de conservação da flora; elaboração e monitoramento de
planos de ação para conservação das espécies ameaçadas. Coleta, preparo e montagem de amostras
oriundas da natureza para inclusão nas coleções nacionais de referência; registro em banco de dados
informatizado dos atributos da amostra; manutenção de intercâmbio científico com outras instituições
congêneres e intercâmbio de propágulos vegetais; dinamização e ordenação do acervo; disponibilização de
informações e no caso do herbário imagens das amostras para consulta na internet; participação em redes
de coleções científicas nacionais e internacionais. Busca-se mitigar a perda da biodiversidade vegetal;
garantir a integridade, a expansão e o acesso às coleções biológicas de referência da biodiversidade
vegetal brasileira; produzir avanço do conhecimento sobre a riqueza e a diversidade da flora brasileira.
Especificação do Produto
Publicação técnico científica divulgada por meio de periódicos, livros e outras publicações em diversas
mídias.
Ação de Insumo Estratégico Não Regionalização na Execução Não
Beneficiário
Sociedade, especialmente a comunidade científica.
Tipo de implementação Direta Descentralizada

Implementação da Ação
Parcerias com os entes federados, instituições governamentais, instituições de ensino, consórcios e
associações intermunicipais, organizações nãogovernamentais, associações regionais, locais ou setoriais,
organizações técnicas e de ensino e pesquisa; execução direta de projetos; atualização da Lista Oficial de
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção; elaboração de planos de ação para as espécies
constantes do Livro Vermelho de Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção e da Lista Oficial de
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção; modernização e adequação das instalações físicas e
equipamentos; trabalhos de campo, foto-interpretação, fotogrametria e geoprocessamento; análises
laboratoriais e estudos quantitativos e qualitativos que resultem em conhecimento sobre espécies vegetais
e ecossistemas.
Participação social Não

Ação Orçamentária
201W - Promoção, Preservação e Gestão dos patrimônios culturais e
artísticos do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Programa 2021 - Ciência, Tecnologia e Inovação
Objetivo Promover políticas e ações colaborativas de ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social.
Iniciativa
Unidade Orçamentária Responsável 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro JBRJ
Esfera 10 - Orçamento Fiscal
Função 18 - Gestão Ambiental
SubFunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Unidade Responsável Museu do Meio Ambiente
Tipo de ação Atividade
Origem PLOA
Produto Público atendido
Unidade de Medida unidade
Base legal
Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001; Decreto nº 6.645, de 18 de novembro de 2008.
Descrição
Incorporação do conhecimento gerado sobre a Biodiversidade e afins, com foco na Identificação,
Preservação, Conservação, Difusão, Capacitação e Gestão da Memória e dos Patrimônios Culturais,
Ambientais, Paisagísticos, Arquitetônicos, Bibliográficos, Documentais, Audiovisuais, Arquivísticos,
Museológicos e Atividades Artístico Culturais do Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico e do país a fim
de dar acesso à população em geral; dinamização das atividades do museu para capacitar e atrair
diferentes públicos; conservação e preservação dos patrimônios do Instituto. Objetiva-se, com isso, tornar
acessível ao grande público, no Museu do Meio Ambiente e no Jardim Botânico, um patrimônio de
importância fundamental, promovendo a disseminação, divulgação e popularização do conhecimento
sobre Meio Ambiente e Cultura, numa perspectiva sistêmica, voltada para o desenvolvimento sustentável.
Especificação do Produto
Número de visitantes atendidos.
Ação de Insumo Estratégico Não Regionalização na Execução Não

Beneficiário
Sociedade, especialmente historiadores e o público visitante do Jardim Botânico e do Museu do Meio
Ambiente.
Tipo de implementação Direta Descentralizada
Implementação da Ação
Promoção de debates, discussões, palestras, seminários e atividades artísticas culturais sobre os temas:
Meio Ambiente, Memória e Cultura, com ênfase que advém dos saberes culturais e expressam práticas
tradicionais;ações de dinâmica e difusão cultural visando à preservação dos diferentes patrimônios; ações
de capacitação visando à formação de diferentes públicos com relação aos patrimônios; elaboração de
materiais didáticos e de divulgação; parcerias técnicas especializadas com órgãos públicos e privados,
análise de projetos apresentados para montagem de exposições e outras expressões culturais; realização
de convênios, contratos ou similares.
Participação social Não

Ação Orçamentária
20WL - Proteção e Ampliação de Coleções Vivas em Jardins Botânicos
Programa 2078 - Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade
Objetivo Reduzir ameaça à extinção de espécies da biodiversidade brasileira, recuperar suas populações e
promover o conhecimento e o uso sustentável.
Iniciativa
Unidade Orçamentária Responsável 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro JBRJ
Esfera 10 - Orçamento Fiscal
Função 18 - Gestão Ambiental
SubFunção 541 - Preservação e Conservação Ambiental
Unidade Responsável Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Tipo de ação Atividade
Origem PLOA
Produto Espécie conservada
Unidade de Medida unidade
Base legal
Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001; Decreto nº 6.645, de 18 de novembro de 2008.
Descrição
Intercâmbio de espécimes e coletas botânicas em áreas silvestres; melhora dos hortos e viveiros;
promoção da introdução de novos espécimes na coleção viva, em conformidade com as diretrizes
nacionais e globais; manutenção dos espécimes que compõem as coleções vivas; manutenção de uma
agenda conjunta com os jardins botânicos registrados no Sistema Nacional de Registro de Jardins. Busca-se
conservar a biodiversidade vegetal "ex situ", em consonância com as diretrizes da política do MMA e a
estratégia global para conservação da flora, para promover o conhecimento da
diversidade florística.
Especificação do Produto
Número de indivíduos da flora cultivados, identificados e registrados com informações de origem e
procedência nos jardins botânicos brasileiros.

Ação de Insumo Estratégico Não Regionalização na Execução Não
Beneficiário
Sociedade, especialmente a comunidade científica.
Tipo de implementação Direta Descentralizada
Implementação da Ação
Realizar visitas técnicas, analisar coleções vivas de outras instituições e avaliar o potencial de intercâmbio
de material vivo; buscar espécies prioritárias para introdução na coleção viva; construção de estufas fertiirrigadas, automatização da irrigação, modernização das técnicas de reprodução, germinação,
multiplicação e estocagem; aplicação de técnicas adequadas de manejo arbóreo, ações fitossanitárias,
manejo da fauna e realização de análise e melhoria geral do solo.
Participação social Não

Ação Orçamentária
4909 - Funcionamento de Cursos de Pós-Graduação em Botânica e
Meio Ambiente
Programa 2080 - Educação de qualidade para todos
Objetivo Ampliar o acesso à educação superior de qualidade, na graduação e na pós-graduação,
contemplando as especificidades da diversidade e da inclusão e a aprendizagem ao longo da vida,
fortalecendo a ciência, a tecnologia e a inovação, apoiando atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem
como aperfeiçoando as atividades de avaliação, supervisão e regulação, e considerando as metas
estabelecidas no Plano Nacional de Educação 2014-2024.
Iniciativa
Unidade Orçamentária Responsável 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro JBRJ
Esfera 10 - Orçamento Fiscal
Função 18 - Gestão Ambiental
SubFunção 128 - Formação de Recursos Humanos
Unidade Responsável Escola Nacional de Botânica Tropical
Tipo de ação Atividade
Origem PLOA
Produto Aluno matriculado
Unidade de Medida unidade
Base legal
Lei nº 10.316, de 6 de dezembro de 2001; Decreto nº 6.645, de 18 de novembro de 2008.
Descrição
Formação e capacitação de recursos humanos para atuarem nos campos da botânica, ecologia, educação
ambiental e gestão da biodiversidade.
Especificação do Produto
Aluno que frequentou curso de mestrado (profissional ou acadêmico) ou doutorado oferecido pela Escola
Nacional de Botânica Tropical.
Ação de Insumo Estratégico Não Regionalização na Execução Não
Beneficiário
Indivíduos atendido pelos cursos de pós-graduação.
Tipo de implementação Direta

Implementação da Ação
Oferecimento regular de cursos ministrados por pesquisadores do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico
do Rio de Janeiro (JBRJ) e outras instituições parceiras; além de promover interação com a comunidade
científica sediando eventos, palestras, seminários etc.
Participação social Não

Ação Orçamentária - Padronizada Multissetorial
2000 - Administração da Unidade
Programa 2124 - Programa de Gestão e Manutenção do Ministério do
Meio Ambiente
Unidade Orçamentária Responsável 44206 - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro JBRJ
Esfera 10 - Orçamento Fiscal
Função 18 - Gestão Ambiental
SubFunção 122 - Administração Geral
Unidade Responsável
Tipo de ação Atividade
Origem PLOA
Produto
Unidade de Medida
Base legal
CF 1988; Decreto-Lei 200/1967; Lei nº 10.683/2003
Descrição
Com a finalidade de constituir um centro de custos administrativos das unidades orçamentárias constantes
dos orçamentos da União, agregando as despesas que não são passíveis de apropriação em ações
finalísticas, a ação compreende: serviços administrativos ou de apoio; manutenção e uso de frota veicular;
manutenção e conservação de bens imóveis próprios da União, cedidos ou alugados; despesas com
tecnologia de informação e comunicações, sob a ótica "meio", que incluem o desenvolvimento de sistemas
de informações, aquisição de equipamentos e contratação de serviços técnicos e administrativos de apoio,
desde que voltados à administração geral de cada Órgão; capacitação de servidores em temas e
ferramentas de uso geral; despesas com viagens e locomoção, incluindo aquisição de passagens,
pagamento de diárias e afins; realização de estudos que têm por objetivo elaborar, aprimorar ou dar
subsídios à formulação de políticas públicas; promoção de eventos para discussão, formulação e
divulgação de políticas etc; produção e edição de publicações para divulgação e disseminação de
informações sobre políticas públicas; demais atividades-meio necessárias à gestão e à administração da
unidade.
Especificação do Produto
Ação de Insumo Estratégico Não Regionalização na Execução Não
Beneficiário
Tipo de implementação
Implementação da Ação
Participação social Não

