ã

G&üffiffitffiffiffi

no 038 de 02 de

janeüo de 2015. pubicado no D. O.

E.

N'rr.seo { mm[MmmmlmM
no

11.470dè05

An

1" Nomear ìlla.ana Benevides i/ontero, para exerceÍ o cargo de
Responsávêl pêla Deiesa Animal e Sêto]çô Esiaduêt de nspeção dê
Píodrlos de origemAnimaldô município de Feijó cEc 5 do lnsrÌrlró
de Dêíêsa Agropecuára e FloÈslâ|.
Art. 2' Esta Ponaria enlra em vigôr na data de sla publlcaçãô ôôh
êÍe los retÍoallvos a cortarde 01 de maÍçode 2015.
Art,3'Reg ste se, PLbllquê-se ê CumpÍa-se.

RESOLVE:

Art. 1q lnsllur a CâmaÍa Ìécnca do Conselho Consulitvo do nstitLlo
Dom Moãcyr clja âção seré anállse e aprováçãô dos Planos de cLÍsô
Ìécncode Nivell/édiô. cônlôÍhe previsto na LeiEstâdualno 2.563. de

A.t. 20 Dêsignâr paÍa a coorderaçãó qerâ da Câmara Ìécn ca o
senhor Roberval RôdÍigues de Lima Gerente Pedagó9ico e CLr
r culãr do lnstluto Dom N,lôâcyÍ, confoÍme prevlsto na lnsh!çáô
Normaiiva no 002/2015
3'Deslgnar os segulnles lndicados pa.a a composlção da Cãmara
Ìécnica quê Íá analisar e aprovar o Plâno de Cu6ô Ìècnico de Njvel
Méd o em Ìrâ.s lo, no âmbito do PRONAÌEC dê êcôrdô ôôm os segmentos rep€sentaniês
AÍ1.

I oeoe.er.a e do-or^"r!ô :èd-c oeLo..a\do

PORÌAR AN a07't/PRES/ DAF DE 26 DÉ MARÇO DE 2015.
O DIREÌOR,PRESIDENTE DO NSÌIÌUÌO DE DEFESAAGROPÉCU
ÁR AE FLoRESÌaLDoacRE |DAF. no lso de suas alrbriçÕes que
lhe coníere o ârt 60 nciso lX do Decreto n! 9.295 de 22 de Dezêmbro

de2003,queregulaâLe 1.473de22deluneircde2003epetoDecrelo
no 033 de 02 de

jâneiro de 2015, pub icâdô no

D O. E.

nq 11.470 de 05

RESOLVE.

Ad 1'NomearJoãoAntônoViera

de Olveira para ex€rcer o caÍgo de

Respofsável pela Deresa Anlmal e Setuço Estaduâ de lnspeção de

Prôdutôs de O.igem Animal do munclpo dê Assis Brast CEC 5 do
de DeiesaAgropecuáriâ e FloEstal,
Árl.2q Esta Pônará ênhâ êh vigoÍ na dêlê de sla publicação con
eleitos Íetroativos a cônlâÍ dê 01 de março de2015
An 3'Reaistre-se Púbique-se e Cunprê se

lrsllulo

Ttu aÍ:Elsele Silva Mâchãdô:
Slplente: Mã ê das Graçás VieiÍa do Rêgo

2

Representaniês dâ Secrelãriã dê Eslâdo de Educêção e Espone
Nayra CaudÌfe Gledes Mê.e2es CoÒmbo:

Ilula.

Sup erle:Nê la lilàrlaAves Pedrosa
Represerta.tes das Unidâdês DesÉnÍa zadãs do lnstitúo Dom lloac.yr:
GlâcmârAlves de Nazaré

3
Ìlllar

Supenle Anna Lúôê Leandro deAbÍe!.
4-RepÍeseftêntesdo Dêpãnãmênló EslâdualdeÌÉnsilo DEÌRAN:
Ìtllar Fáb o Eduardô FêÍêrâ:
Supê.1e Mêrcelo O!ftela M gLéÌs
Reg slrê-se Plblque se e Cumpra-se.
Marâ Rlrâ P.r. dê I óâ

It\,1C

tNsÌR!çÂo NoRMAÍtvAtMc
PORÌARIAN OO72|PRES4DAF, DE 26 DE MARÇO DE 20,]5
O DIREÌOR,PRES DENÌE DO INSÌIruÌO DE DEFESAAGROPECU
ÁR AE FLORESÍAL DOACRE IDAF no úsô de s!ès ahibuiçóes que
lhe conÍere o ân. 6" lncsô lX dô Deôreto n.9.295 de 22 de DezembÍo

de2003,queÍegLlaaLe l.478de22detaferode2003epelôDêcrêiô
ó'038de02 dejaneirode2015, publiôâdô nô D. o E n'11470de05

26 DE ouÌuBRo DE 2015.
7'da Lei Esiadla r,2308 de 22 de

No 01, DE

Regulamênia o inôÌso V do arl.

outlb.o de 2010 discip inândo o pÍocedimeniô dê âdhrssáô dê prolelos
especais e vncrlâdôs.o ãhblo do Programa de ncenivoaSeRços
Ambenlas -Carbono (lSA Carbono) do Sistema Estaduâ de lncen,
livos a Se0 ços Ambienrais -SISA.
A D Íetora-PresÌdènle do hsllulo de Mudafças Cimálica e Reg!ação
de Setuiços

aúb enlais lI4C no lso de suas atribulçÕes êgas êspê-

ciâlmenle da pev sta no

incso doan.T"daLe

Esiaduãlno 2 303. de

RESOLVE,

An. 1o NoneãrJosé Cados Barboza da Rocha, para exercer o cârgo dê
Responsável pelo seior de Conlralos/Convêniô CEC-4 dô lnslllulo de
0eÍ€sa Agropecuárla e FloÍestal,
AÍt.20 Esla PonaÍìa enira em vlqor na data de suâ publcâçãô con

eieitosrelroatvosácôntârde01 dehâçode20l5.
Arl 30 Rêgistre se Publque se e Clmpra,se

RESOLVE
DAS OISPOS çÓES PRELrrr/TNARES

Aí.1o Eslê lnsltução Nomativa dlscip fâ o pmcedme.to pa.ã admssão
de potetos espec a s e de projeros vlnculados no ãÍnb tô dô PÍó!Íâmà de
lncenlvo a SeryçosAmbienÌals - Cârbôno (lSA- CãÍbono) componerte
do S stemê Estadlaldè lnce.lvôs a SeúçosÂmbienla
SISA

s

DO PROCEOIIúENÌO DEADMISSÃO
Do Requerimento de Admissão

ll

de2003,queÍegúlaaLe l.478de22delânerode2003epeloDecreto
no 038de02dêjaóeì.ode 2015. pubicado no D. O. E. n" 11470d€ 05

documerla
MC.
S 20Verlncadas pendêfcìas o! incofsisténciâs o llúC soLiclará ão pÍoponenie complemenlâçóes e coíeçóes. êssinaaodo prazo razoáveL.
compalive com a complexidade das dligências necessáriâs sob penâ

Ad. 1o Nomeãr Sandro S lvâ Gonçalves pa.a exercer o cargo de
CómissãoCEC'l,comoresponsávelpêoesÍtóriodeatendmeflo do I rsl l"ro d" De'óça agróóê. rér à ó I lo -c à
rrcpo

'o

Art.2" Esla Podana eftra em vqor na dãla de sua plblcaçãô
erelosrel.oalvosacontârde0l demârçôde2015.
4n.3" Regstrê-sê Publqre-se e Chpra-se.

com

lDl\r1

PORÌARIA

269 /201s/GAB/IDII
Rio Branca l0 de rovembÍo de 2015
NO

A D]REÌORA PRESIDENÌE NO USO DAS AÌRIBUIÇOES QUE LI]E
CONFERE A LEI NP 1.695/2005 C/C O QUE DISPÕÉ O DÊCREÌO
N"040/2015 E OARt lô S 3" DO ESÌAÌl1ÌO DESÌA tNSÌ ÌLJ|çÃO,

_oÂèdh.!!ãodo-poêo

doP09"

d,.À- d.ooro õd õq'èr

PORÌAR lA N..073/PRES/|DAF DE 26 DE MARÇO DE 2015.
O DIREÌOR.PRESIDENÍE DO INSÌTUÌO DE DEFESAAGROPÉCI],
ÁRIAE FLORESÌAL DOACRE - DAF no uso de slas aldbuções qle
he cônlere o art. 6q inclso X do DecÍeto n" I295 de 22 de Dêzembro

daâolMC,poÍneodorêquerimenlodisponibilizadonoArexo .devendô ser rslruído com os docunentos prevsios noAnexo

L

I'O eqf'me10dêédm^sáoçórã.lrèdoê,ê'pbê.d ' óé
pelo
contlnuê inlciândô-se
S

ro

a anállse

S 20 O procedimento poderé sersuspenso ê quaqlermômenlo â crlérô
do D reloÊPresidente do llúC umê vd Ìden lÌi cad ô mótivôs Íêievânlês

Do lncidefre deAprovaçãô de Novâ Mêrodólôgiâ

an.

30 Apreseniada metôdoioqiã diversa dâ âdótâdâ ou dâsjã homorôgadas pelo Acre Carbôn Siandárd, o prc elo se subìêlerá â Lnâ íase
incidenlâ de âprcvaçáo.
A .4" Caso a metodoogia apÍesenladâ tenha sido âprôvada êrleroÊ
me.le por siandãd inlemac onalmenle rcconhecdo, a aná se se esumné â compalibilidade com a melodologla doACS, na ioÍma esiabele-

Ád.5! Sendo aprêse.ládo

Õ

pedido de homô ó9açãô dê umá melôdolô-

gê nédla, a ânáise ábrânoêÍã
dade com o

asse!ure a

toÍma esrâbeleclda pêrô rMc.
Da

os âspeôlos cenliíÌcosed€ compâtbili-

Acs e sêquúá riooroso prócêssô de âvâiâção páÍã que sê
confôrmidade côm os prinóipos e: lnlegndadedô SISA,.a

Afélise da Adm ssão

"",,.,,0 ffiFGffiffiffi

IEG@@W

An 6" Eslandô aplô o reqlerimento o MCexpedÉ@nìdãodeconiormidadeê,rosirntadassLbsêqLêfles,emilrápãrecerestécnco.llrid6esoca.
Pêrágrâ1o único. O paÍecer socÌal será submelido à CEVA, no pÍazo de cnco diãs dè sua emissão, para manifeslação no p.azo de lr nla dias de

An. 7"Após a manÌfestâçãô da CÉVA, ô! expÍado seú prãzo sem maniíes1âção, os aulos serão conclusos ao DiÍelor Pres denle do IMC pa@ decidir no prãzo de 15 diâs, sôbrê ádmissão.
S loAdecisãode adm ssão ou inadmissão do prcjelo deverá conler:
I - e atóÍio, dêqevendo sudnlarerÍe c Íatos e os dodmenlos ap€sniâdosi
ll- môllvâçáo, expljcando as razões pelas qua s é admllido oL jnadml do o projelo;
lll-disposição, declaando a viabilidade oL invabilidâdedo projeto.
S20Vêalicâdês pendênclâs ou inconslslênôiâs. o dÍêlo4residenle do IMC pode.é soliclãÍao pÍoponenle. ãrles da decisão compemênlâçõês e
coÍeçóes, assnãándo prazo râzoávêl compalive com a compexidade das dllgências necessáras sôb pena de aquvamenlo.
S3"O póponente será cenllicãdô dâ decisáode admissão ôu inâdmissãô.ô prâzo de âté qLinze dias.
An.S"Dasdecsóesdeadmlssáoou nadm ssão caberá ped do de recons deração. fo prazo de qlinze dìas ao Dúelor Pres dente do MC qlelerá
iwâlprazo para se retratar ou mântèÍ a decisão impugnadê.
Parálrafô único, Manlda á dècisãô mpuqnáda pelo Direlor Presidenle do lMC, caberá recuÍso no prazo de qu nze dÌas ao Secreléro de Estado
de Meioanb enle queleráigLa prâzó pâra dêôidiÍ.
Arl.9" O llúC poderá, medlanle decisão motvada sLspender oL cancelar â admlssãô è ô péiegislrc de prôjelos quando se iderl lcar
volação dos.equislos de exstênca e validade do prcle1o;
l- comprovádo ascô âo meloãmbente o! à saúde púb ca.

I

Do PRÉ-REGtsÌRo

An.10.4pós a decisão de admssão o MC procederà ao pÍéje!ìslÍo, co.lngencando pÍoviso amenle junto ã conta geral do SISA
rÌìáximadecrédlosdecarbonoaptôsãsêÍêhgêradôspêlôprójeto,âímdegarantÌrânlegrdadêâmbêrlaldoSSA
CAP ÌULO IV

a

quânl dâdê

DO DESÊNVOLVIMENÌO DO PROJEÍO
Dó Câdaslro de Projetos

4n.11. O lrúC criará e manteÍé !m cadaslÍo dos projetos ãdmilidos paraÍ.s de t.ansparênca conlÍoeê monitorãmerto, oquãldeverá sêrdispônbilzado na Íede mundlalde compuladores.
o de nontoramenlo dos prcjêlos devêrão obsêtoáÍ ôs reqlislos doAnêxo lll.
6l"OmonitorasentodeverásêríeitopôraudroÌiasindep.ndentescadaslradasnoMCouenìslandardprevamenlerèconhecdocomocompa

Ar1.12.AativdadeeoGaió
S 2"

o cadaslÍamefto de auditoÍlas lndêpeídentes pêlo Mc deveÍá obsefraros requsiios eslabelecidos noAnexo V

Arl.13.OMCemiliráparecereslécnico,turidicoesociasobreôrêlâtórodêmonÌtô.âmenlo,pôdendoreaizarasdlgêrciasqLeseízeremneces
séÍlas para apurar â!eracÌdâde das irtormâções Íelaladas.
S 1" o ÌMc podêrá soli.ltâr complemenraçÕes e escarec meftos à audllora ìndependede sobre o relató.io de monlloramento
S2" O pârecéÍsôcâlsêrá submeudo à CEVA, no pÍazode cinco d as de sua emissão, para manireslêção no pÉzodelrinta dias de seL ecebimênto
Arl. 14. Após a manirês1açãô da CÉVA, o! erprado sÊu prazo sem maniieslaçáo os aulos serão conclusos ao DÌeloÍ Prcsidenle do IMC para
decidiÍ, no prazo de 15 dias se homologâ ôu nãô ô Èlâtó o de monitorãmenlo do projeto.
S l"Adecsão qle homologa ou não o Íe atóro de monito.amenlo do projetô dêverá conler:
l- Íelaióriô, dèsórêvêndo slcintameÕte os íaÌos e os documentos ana isadosr
molivação expicardoas Íazões peLas quais honoo9â oú não o relatóriode monitoramentoi
lll - dlsposição, dêcárardo a quantdade de crédilos de cêÍbono que côrsideÉdá eíêlilanêniê geÍádá pelô prôjetô ê o clmprimento ou não das
salvaguardas socìoambienta s.

I

S2"O Diretor Presldente do MCpodeÍásoljciìaÍcomplenêntaçÕêsêesclârêcÌmêntôsàaudiÌoÌaindepêndenlesobreorelatóriodemonnoÍamenlo
S 3" O desenvôlvedoÍ sêrá. entícêdo da decséo de homologãção ou não do re a1ór o dè môn tÒramentô nó p€zô dê âté qu nze dias
Arr.15. Da decisão qle homôlôga ou não o relatório de monìlo.aÌerlo do p.ojeto caberá pedido de reconsderãçãô. nó prãzo de qunze d as ao
DÌetoÍ Pres denle do IMC quê terá lglalprazo p.ra se retrêlarou manlêr a dêcjsão impugnãda.
Parág.aÍo único. Manllda a decisáô lmpugnada pelô DÌrelor Pres denle do MC caberá recurso ro prazo dequinzê d as, ao SecretàÍio de Eslado
de MeioAmbienle, que teÌá ìguaLprazo pârâ dêcidií.

AÍt.l6.Olí/Cemitirá,medianlerequerimentodoltula.ôCeÍÌlcadodeReduçãodeEmissóes-CRE,devendôôonsÌarotlulareaquanlldadede
créd los dê carbono verÍcãdâs nô projêÌo.

ç1"OCREéuúrltuLoromnatvo
S

repÍesenlalivo de uódâdês de red!ções de emssões veriÍcadas.lransêrivê pêlã áveÍbação do leÍmo de

2"ACRE deve sei registrada tlnto ao lrúC paÍã ser alienávèlê sLa alenaçáo só prodlz eÍe tos juridlcos após a averbação iunlo ao lMC.

Ad17.Ott"toeíetuârá,úêdântereqúerimentodotitllaroregslÍodasCREsiderllcandootúulareaquânlldádedecrédltosdecarbonoverií
Pa.ágÍafo únlco. O ÍegistÍo teh nalurezâ permânente podendo seÍ tÊto êm meo Ílsico
projelo acrcscda da lelra R'.

o! dlgitale devendo

obseruar â numeraçãô

akb!

dá ao

DO ENCERRAMENTO DO PROJÉÌO
An. 18. O conlingenciamenlo dÕs créditos de cêrbono, eretLado por ôcâslãô do préiegislro, será encelado aoÍnaLdo prazo de duração do prôietô.
ParágraÍo lnko. os crêdrlos de caÍbono cônÌrngenoados e rão geÍados não serÈo computados ra conta gerâ dô s sa
DAS D SPOSTçÓÊS FLNÁIS
Os doclmentos estangenos de nâturêza púbica necessiiam de lradução ju.amenladã e legâizâçãô dô consulado brãslero no Pais de
o.gem e os de falureza pÍivada adhlem trâd!çãô livre, @m declaração de responsabiidade pessoaldo apresênlânle.
AÍt.20. As ÌnrimaÇóes e notiiÌcaaões dos ifle.essados serãô eíêiuâdas porcorreio o! havendo maniteslação prévia de ân!ê.cÌâ poÍ coÍfespon
dência e êlrõnica, em ambos os casos com comprovação de Éebimento.
Arl.21, Os pÍeços públicos p-^los seruços admin slralivos prestadôs pê o llvc nos proced mentÕs de admissão de projetos es1ão definidos nôAnexo

Ari.19.

Arl.22.EstalnstruçãôNormatvâeniraeinllgornadaladesúâpubicaçáo

R.
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Magaly da Fonseca e SivaÍavera l,4edeiros
Dúetora-PrêsÌdênre do lnsl Ìuro de Mudanças clmáticas e
RêsulaÇác de SeruiÇos Ambìen1âls

sendoaplcávelaosrequeÍnrentosdêadmissãojáÍormlladosao MC

REQUÊR]I\TIENÌO DE ADMISSÂO DE
PROJÊÌOS ESPECIA]S

Este Êquennenlo é lase iniciat
cÒôúNão dÒ prcjetÒ

da úoesÕ dë âdnìsNÁ. àÒs ptojerG especia,s serdo guê o ptopohente deveá
ênt4ga. a Dcp_ Daunehta de
.or ésres doc,,e,ros. Ás:ì; q," h;;;bs;,i;
àï",Ãlilí"ia
,,t,*" a"

;;;;;,;"";;"iiõilii

tuntarehre

a quar

,,

"a,r*u"

paerana pretnae emankhât ãèi;abtiÒÈçáÒ-FãAíããà

Agua. aesutaráo

òrnai.a. ex,

c-t',"

a"t

í;;ã;;i
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B) Prôgrahâ nÕ quâtsé,a insêrido

Â) Faí'cipanrê1: tdentifi cãção

Desenvatvedt

B)

Paíicipãde 1: Endereço

lF]

n

c) Participante

1: Contãto

D) Partjcipante 2:

ldênijíìcação

E)

P.rticlpantê 2r Éndêrêco

fl

Pãnìcipa.te 2r Contato

Gì Parricipaítê 3:

ldenüÍúÇâo

tr

tr

n

tr

HÌ Paftiôipânre 3: EndeGço

Sêção 4: Do PDieto EsD€cial

oBSCRVòC

tA

.enaÊ

toaento I orsÀ1áçró eÈDD

iI4

óre/o 5,sp1È /et ò4ò9è aL aüro.

Co a td e n. d. s G eas èíic. s :

Íi@ de

acessÕ ào Dniela: lvìa

Distán.ia ên kh vìã

leieslte.

via lluviâ1. via

lercste

e flLvìal)

imstÊ

DÌstênciô en km via nuvial

Siluaçào Fuidiáia: (se pojeto de assenLnenta, unid.de de @nseNaÇáo

C) M€todologia, PadÉo de
D) Potenciais

BênêÍcìárìos

fêG

lndigehà, phpíiedade

Certifcaçáo
ObseNaçàa: Listàt os üpas de beneficiátios/pbvedores dê .ey4os anbienhis (p.ros
asert.dÕs âõticutÒtès óh.nêh

kdigëh*,

:lasêrcoÍólerãdãpêrô'eprerêntalteoLproLu'ddordaenÜdãdêÈrôpo.ê.te).
Eu dêclâb, paB os devidos fins, quê tênho ãutorìdadê pãÊ soliciiar o Pré-Ádmissão ên nm. do Proponênrê idêítificâdo na sessão 2,Á e
sou o rèsponsável l€gal pêrãnlê o lÀlc pelas inÍomações apresenladas nê6tr soliciiaçãô, bem como, por respondèr por qualquêr
ésclâÌêcimênÌo ou iníomação què sê fãçã nêcéêsátó pârá ô ândânêntodo PÌé-admissão_

que evldèncie o status legat da

ã

nr6
to_ridãdè do repréFntãnte ou

- Conhato de

.

dè denflri€cão e de docuhento qu€ êvid
procuEdordã;ntid.de pÌoponènte (p*soa

parceda ruÈlentro prcDonente e propr,€tãhoôu posurdô.dã ãÍêa dô

conú6ro d€ l6batho. sefliços, socrêdâdê. parcãriã entrê proponêntâ

dêsênvôlv.d.r
-

cg4p!9!ï3pge4rlLs41qgopoieae

dêsê nvolv€dorês

.
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cad

asÍâd oÊ no

s

Pot favôr, de

uh

vìsto

paê

úníIM

este

tr

PÒt favat, de

dú

visla pâta

Mfrmt

esle

!

Par íavÒr, de

un vi.ta paÊ

cüttMt 6te n

e

e benênciaios do p;ojero.

Pat lêvot deunvista paâ

tsÂ).

contim

êste

n

AqsqãÉicioânt9s c?déÍqdqs no S|SA coflo d€s.nvotvedorès naoseráo

ôr|qloasâscoplãsd.sêq'o3;

ópia autÊniÍcada que êvidêncie o status

regãat;rúiãA;T;E;pâì6G;çãã

aj'-

uopra a!ÌenÌicãda dos docuhentos dê ,dentiítcàcdo e de docunênro qL; etììên.iô-rcio
âautoridadêdo Epês€nrãntèôu pÌocurãdôrda en dãde panicipãnÌe
{seçáo 3J.

Pat tâvú, de

pbponenre/participânle pessoâ JuÌidica tnternacìônêt:
Púfavú,
conprov. ã eistêncra dã enprêsâ {contEto Sóciãt) segundo

1. Documento quê

Lèi

Pat falot, de un vìsta pâÊ caníimat este L]

pãÍs

do

de

de

un

vbtÒ DáÊ

õõiiiÃì;l;

oh visla pâh cÒnfimâr este

EI

n

oiiSem,

2. oocuhsnto de mandãto do rêpresèntantê da empresa ôu docuh;nro

oulorgôndo pódèrês quando o rèpresentantè nãofor dèsignado no Ooclmento quê

coúprcva

ã

existénciá

da

3, Cópia autêntÌcada das páginas dê idontifìcação do pa$aporrê_

empresá,

2(duâs) lmagens sô tomaroÀ4sendor

1-Map.
1- cafta

Sh.pêtlsen Datuh wcs

--

ulo

Pat íavat, de un vista

quê localiéo prcjeto em €scatâ estaduat.
itoagêm quê locãtize o projsro om escatãtocat.

Deln iíode

84 efr

p

a

cúfinÊr 6te E

sisiena de coordênadas uÌM do potígono quê

-

Propn€oãde ou coíkato quedefinaa reãçào com os atuàrq

Por tavôa de

-CèrtidãooêPropdedadêêm C.EóriodêÁdmissàodêtmóvei3e
- Negativó de débito do inóvet para projêtos pnvâdós,

seçao

piãelqrrããìãiõiúF-

Do Rècebimento do Reqverinênto
AssÌnatura do Rêsponsávet:

ún v6to paâ

cüíìmt

eãà

o

ÁNEXO Ít
GUIÁ PARA APRESENTACÁO UOS OOCUMENTOS DE PROJEÌOS PARAA FASE OE ADIMISSÃO

-

1 Cópia allenljcada de documento que evidencie o stalls tegat da
eniidade proponênlè do Prcjeto;
2 - Cãdaslro Naclonal de Pessoat Juídica âtuat2ada ê com hisló.ico de

3-

Contratô Sociat

da Emoesã arLalzado e com histórco de

sê Pe5soa Juridica lnternacionál:

2- Oocumenlo de mandaio do reprêsenlânte da empresa ou docu.nenio
outoqanda poderes quando o Íêprêsenlante não for desigrado no
1
Docunento que compÍova a exisiéncia da empÍesa (ConlÌaio Socãl)
segundo a lêido pais de origem

doclrnênloque comprova a êxisrência da êmprêsa;

Docuneítos do FÌoponênrè do PÌojêro

3-Cópia

autênticada das páoinas dê idêntmcacão do !ãssaoôrte,

' - CóFias èLrer hcaoãs dos do^-mel o. oe ioe4riicãçao e oedo!L- en.o
qL" evidêr(ie a auroÍidàoêq do epleserrá.Ìe oJ prc(Lrâdo dr e roaaè

2

Cârleird de ldenlÌdâdê

-Cadâslro de Pessos Flsica - CPF|
4 - Quãndo Íor o caso, lnsirumento público de procuração que ateste o
sialls do Ép.esentanle ou ádminislÍador da entÌdadê proponenie do
3

ConÍato de tíabãlho, setoiços. socÌedade, parcena enlre proponentê e
dêsênvolvedor, corlrató de pãÍceria rural enúe p.ôponenle e poprietárió
oLr pôssuidorda área do pÍôjelo e proponenie e berqficiários do prcje1o.

Cópia dâ dêclâração de cadaslrÒ de Desenvotvêdor de Protêtos no S|SA
lllc quando o desenvolvedordo fôr câdastrado no S|SA.
- Quandô parlciparle Íor desenvôlvedoÍ e esliver @dáslrado, as cópias
solicitadas abaixo nãô sêrão êxididâs

êmiída peio

Cópia áutênticada

Documêntos do Particìpãnte

I-

qle evidêncie o siatus tegat da entidãde paÌticÌpaf,te do

Cadâstú Nacional dê Pèssoa Jurídica atualizâda e com htstóico de

2-

Conlratô Sociãl

dê Empresã atLatizado e com histódco dê

Cópas autenticâdas dos documentôs de idenifi@çao e dê documenio
qúê evidêncie a adoridade do epresenrante ou procuÍador dã
-êntidade
I -Carieira dê ldentidãdei
-Cãdaslro de Pessoa Fisica - CPF;

2

- Ouando necessárÌo. insÍumenrode procuÍação que aieste o stalus do
represerlárte ôu administÉdor da ènlldadê óárl ciôânrê dô ôrôiêiÕ
3

12
3

-

Cóp ãs auienlicadãsdos doclnentos de idenlifcaçãol
Cadei€ de Ìde.lÌdadei
Cadãslro de Pessoa Flsica - CPF_;

t

Os beieiciáÍios dos p.ojelos são considerados parlicpantes do
projeto e deve ser apÍesentadas as ópias dos documêiros

Duas imagens êm tôtuaio A4 sendo;
1- rnapa que loca ize ô prôjelo êm escala estâdua;
2 - Câdâ ihasem quê lôcalÈe o oroleto en escata tocêt.

DescÍiçâo deìâlhada do lipo dê ãcesso ao projeto lais como:
1- Ìereste:do trajeiô eh quiÌômetros e pontos de reíerêncjâ;
2 - Hidrovléna: do tÈjero em quitômelrôi

- Íìlista: tereslre ê hidroviána
shãpenbem Dalum wcs 84 em sisrema de coordenãdâs uÌM.
3

Cópiãs adenticadâs ê alualizadas:
1

-ÌÌtulo

deÍnÌljvo de Prop.edãdei

2-Certidão de P.oprledáde do Canório de Rêgtstro púbtico de tmóveis e
negativo de débito do lmóveÌi
Parã projetos êm te.@s púbiicas:
anúìdade do óroão oêslorl

aNEXO ul

ESÌRUÌURA tsÃSìCA
BÁsI
PÂRA O DCP-DOCUMÊNTO DE CONCEPCÃO DO PROJETO
lntrodução é Dêscrição Gêrat

Panlcipãnles envolvidos no p.ojelo
Objelìvos econômicos, sôciais e ambientaÌs
Allvidâdes para alcançar ôs óbjei vos
DesüÌção do conÌeno no quêl se inseÉ o prôjeto e como se inseÍê
D oÌ ltiss exisientês nâ rêÕiãoou lôcâl
Lm les de atuaçào das èr vidèder propostas

I-à do pÍo,êlo \Ísca j-'"(

q"os'aFcos oe orde

à(

coú

as

àh!Òêdes serao

Cónunidadês envolvldas

Áea de iní!èncla (como pode inlìuenciar outÍãs áreas exteÍrãS à área

do

Limiies lemporais (dala de inicìo ede Ím do pÍoje1o, periodosde contabitidâdê ê
de quanto em qlanlotempo será a ávallêção p€ramensuração das red!ções de

Organizaçóês Envolvìdes

ouem sãôos participantes e seus respectlvos papeìs e responsâbilidadês,
Quem é ô Íêsponsável legal pelas atividades

DocLrnenlos comprobatónôs de CLP|
Corsentimento Livre, prévio e
híomado dos beneíciárÌos ê gruposde inierêsse dêntro dâ áeado projeto

-

.
-

Fomâs de Ínanciamenlo,
OrçamentoOpêrâcional
Mecanlsúos dê vêrdâ dÒs.ilvôs
Formâs de admlssãodos demônstralivos nnanceirc

Erislà Ë or 1áo oe ediorid (onraol.
Gestão de Recuuos Humanos
Políica de conlraiação de mão dè ôb€
Políicas de treinafrento de 1Êbalhadores
Polilicâs de gênero
Descriçáo das equipes envoividãs e suas quatícações

-

-

Procedimenlos para Ìealizâr revisóes periódicasdo píojê1o,
[,lecanismos dè lransp€réncia
Mêcanlsmos para disponibilizar infomações ãos atores envolvidos,
aÍelâdos e ãos demais interêssâdos
Silúação tundiána e regulandade êmbientarda área do projeto
Licenças nêcessáíâs para a implenentaaão do proielô

6

Dêscrlçao dã ãrèã do Prcjeto

DÌreilo leqalsobre
crédilos oe6dôs
Loôâlizaçáo da érea do pojêto

-

Limitesfisicos
Locaìização dâs cornunidades aÍetadâs díêta e indireiamênlê
Localização è ldêniiicação da vizinhaiça
Pr ncipâis Íomãs de acêsso à ár€ã do prcjetô
Locallzação da iníraesttuturê dlsponívet
Localizãção dê undades dê côdservâção, Tetras tndigenas
Assêótamenfos ou Floreslas Púbtcas nas proximidâdês da áÍea do

Uso do solo histórico nâáreadô prcjelo
Descdção d. ambiente (biodveÌsidade, solo, climâ, recursos hidncos, espéciês
ameaçadas, estoque de carbono e emissóes atuâis)
Descnção das comunidãdes e oukos alores Ìocais (benetìciários djrelos,
indirelos e aqleles quêpôdêrão ser aíetãdos negaflvâmede pelas alvidãdesdo

Descrìgão
coÕtrÌbuem

só dãs atividad4 dÌetamente reíactonalas ãõ prqeo
pa€ os objeiivos do pÌoieto.

ãtividades ambiêntâis e sociais
CronosÍama qerai de decucáo dês ariúdades
Ce.édo sem Õ prcjêrô e deÍõição dã tinha de base
Deíniçâo dos eslôqLes de caúono
AvãlÌâção de vazamenlos

Plano dê Í!lôni1oÈhênrô

Mensuração dôs beneÍícios
Possíveis scos inleÍnos ou enemos
Ativìdâdês para minimizacão dê rlscôs
impacios sociaÌs e ânbienlais
Mônltôradenló dâs reduções atÌ.gidas.
rúonìioramenio de sarvaglardâs socioâmbienlãis do Sisa

m

ÁNEXO tV
REQU ERÍIII

EIiIÌO PARA CÂDASTRO DEÁUDIÌORES INDEPENOENTES

I Copiè àu,€nlcada de documentô oue evrdencE ô
srarus eoá d: ef,idade Droponeíre do p;oiero
2 - Càdaslrô Naoonu I de Pessoa Juídc; aluà]izèdá ê
com hislórco de âluatzaçÕesi
CónlÍaio Sociât da Empresa atuatizâdo e com
hisiórico de aiuallzaçõesi

-

3
Requisitos dè èlegibllldade

lntêin.cionãtr_
- Documenlo que comprova a exisiência da emprêsa
(Conlrara Sociàr) seglndo a te do pa s de onqem.
2 - DoclmenrÒ de mandàro do ÍeprêE;nbntê da
sè Pessoa J uridica
1

efrpresâ ou documenlo oliolgando poderes quando o
Ìepreseniânle rão tor dêsignado no dõcumentÒ quê
comprova ã eisléncia d2 empÌesai
Cópia êurenticadê das pagnas dê idenrrcà(ão do

3
I

càdasiaod

e-

d4dalo

como comparível côm

credenciâda

oAcs

pre@;;iG.::õ;m;
ou

em oqanrsmo

ãè cãrtfrãEã pãj

âuditoÍias de gesìão susientávèt das íoresras no âmbÌto
do ForesÌSrêwãrdlh p CoL.c (FSC) nà
área oeoaÍáÍcè do oÍoreto a sêràvàrrãdo
OBS: A êmprêsâ e ôs audiiores que traOalham m
validãção/verícação
prcjeio dêvem ser
co_0elême1rê irepeldeìtes de todos os oLt,os
aspêclos do pbjeto e aid? nãolenham assistido na sla

do

.o-ceoção óL rrrbãrlàdo

ÌÂBELÂ DE PR€

cóDtco

ITENS DÊ RECEITA

l.ADt\/lSSÃO

2

DÁ

REcErÌa

e-

qràtq

er rm doq "eL>

úB
VALOR A SER COERADO TR$]
(Vólume esllmâdo do primeiro ano de €duÇão
de emissões) x ( Rg o.1o) timtados a Rs
10.000,00

íOuènrdãde de r.rcv dô penodo) ! (FS O,osJi
limiÌado à R$ r0 000 00

CERÌlFrCAçÁO

. RS 0,10 pôrUCVpaÍa â primeira

1 cènrena

de

. R$ 0,09porUCVpac um ad cionaldè ma s
. R$ 0,08 pór UCVpãra a subseqLenre 2
. R$ 0,06 Ìrorcadá UCVemitidâ â mais

d',ê

a

I\,IETODOLOGIA

Valormédio de custô de uma rêurirdo Comitê
CientiÍìco (yalor do inceniivo x quanlidade de
mêmbÌo + vaÌor dê hospedâgem e almènlãçãó
x quanrjdade de pa'lcipanrês + vator de
passagens x qLrôntidade de particpantes)
5.COMPARÁÌIVO DE OUÌRA

lúEÌoDoLocra

cot\,4

0

AcÂE

cÁRao^/ stÁNDÁRD, ACS

30% do valordâ aprovâçãó de nova
mêtodotoga

20%

dovalordá aprovaçãó de nova
metodologla

qle tÍaia

\,14C
PORÌAR A Nq. 025 DE 08 DEABRILDÊ 20I6.
O Presidenle do nsl tuto de Meio Amb enie do Acre - IIVAC no No de

RESOLVE

I

À1. ro DF<GNÁR é <ênrdorà l/lÀN' Dp 5l ,,ó \,1O. .ò p"..
responder pela chêfiâ da Divisão de Maleriã|. Palrmônlo e Ì.ênspoÍle
deslê lns(lllo, sem ônls adicionals ao té .ecebido fo cargo allal no
periodo de 04 de abrla 03 de maode 2016.
Ar1.2''Esla porlaÍa tem eíeilo a conlâr de 04 de abrilde 2016.

êsìâ porlâÍ a qe.erciar o aludido conlrato alé o lérmno de
sua vigència. A geslora acima deslgnada responde pelo exercico dâs
alribulçôes a ela coniìãdas.
Art.3'Compele a seNdôrã, desgnãda.oho íscãldo contralo em co
mênìô. íscalizaÍ a execução, relatando à gêslora do co.aab os inc,
denles conÍaluais para q!è tome âs pÍovidênôas ôabivêis âén dâs
demãls alrbuições legars a ela irerentes. Responde a iÌscal pelo exer
ciôo das atÍbu ções a elê connadas.
Art.4'- Esla PortaÍa entra em vÌgoÍ na dâtâ de sLa plbltcaçáo retroa
gindo seus eíelios àdala de assinatura do.ôntrâto
Rio Branco -Aôre 12 dê âbr .lê 2016
Magaly da Fofseca e S lva Ìave ra l,ledê.os
Diretora-PÍesìdente do lnslruio de MLdanÇas Climáticas e

,

Rê!uáÇãô dê sêrviços ambie.lêir
RÌo BÍênco/AC 08 de

Vana de Araújo

Pãu ô Rôbeno

Mc

abrlde 2016.
EXÌRAÌO DE CONÌRAÌO

coNïRAÌO N'013/2016
Decrero No 4.'185 dè 1ll02l16

PROCESSO N" 035/2016

avtso

òÀot

lt\,1c

DE

aDEsÃo

À

aÌa

DE

REGrsÌRo DE pREços Mc N. oo3/2016
VÁ .Á5 ot .L ÁçÀO

ò \- tJ OD V,DÀ\(ò.

SERVIçOSAMBIENÌAIS IMC EAUÌO POSÌOALEVLÌDA
Á coL )çdo oe de ivoao. de oÊ oeo.po romb' . \- ot"o
Diese s10, oleo Diêsê côm!m. Gasôina cômúm), parâ rêaizâÇão
DE

PORÌÂR A

NO

35 DE

]2

oB. o

DE ABRIL DE 2016

Aoiretora Presdenledo nsriluto de Mudanças Clmátcâs e Requ áção
de SêrviçosAmblenlais, no lso de suas atrib!ìções legais, que lhe con
íeÍ€m o DecÍetô N." 054 dê 05 de jane rô de 2015..
RESOLVE:

AÌl'l'

Desiqnar as setoidoras abãxo indcadas pâ€. êm obseruâncla
e fiscâ dô CONÌRAÌO N"
013/2016 ce ebÍado enlre o lnst ilio de Mudanças C imálcas e Regllação de sedlços Anb êntais lMc eA!1o PosloAle v LTDA PÍocesso
llvc n'035/2016 ãssinado no diâ 11104/2016 côm !gè.cia â cônlar
dã dâiâ dã assinalLÍã aìé o dâ 31/1212016 o presente ôônlrâtô tem
por ôbjêto a aquisção de derivados de pehóleô iipo ôombuslivel(Óêô
Diesel Sl0, Oleo D esel Comum e Gasolia Comum) pêÍa reaiização

á êgislâçãó vigenle atLareh cômo gèslôÉ

desêtoiçôsâdfrintstrâtivôseóperactó.âisdô

nsìiÌutodêt"túdânçâsclÈ

'

mãlicas e Re!ulação de Sery ços Ambientais MC. através da Adesão
àAla de Rêgstrô dê Prêçôs n'164?2015 gerêncâdâ pêla SecÍelâra
de Eslado de Educaçáo e Esporte PÍegão Presencia para Registro de

766/2015-CFL02.
-Gestôrâ: Rora lt4ana Mendes de Souzê -malricula:361793-7
| - Fisca : BáÍbêra Angélicê Gujmarães malricllê: 9365834-2
An. 2' Compeie à servldora dêsÌqnada coÌìo aeslora do contralo de
Prêço n"

dos sêrvlçôs admlnistÍa1vos e ope@conais, do nslluto de ['rudanças
Clmálicâs e Regulãção de SeruçosAmbenlâ s - MC, coníorme âs es
pecÍcações constânles no Ìemo dê Refeíênciã que integrcu ô Edital
de Lcitação modaidade Pregão PresencialpaÍa Regslro de PÍeçô no
766/2015 CPL02 daAladeRegistrodePreçosn'16472015, gerenciãda pela secrelaria de Esrado de Edlcação e Espor€ - sEE. proposla
da Contatâda e dehas documeniós conslânlès no Prôcesso CPL n'
aa22a49-Tt2015 q!ê Dassê â íãzerDârte intêqrânÌê dêstê côntÍâto.
DO VALOR: O valor estimado do presenle contrato é de 123.300,00
{cênlóe vintê lrês hlle trezerl0s Íeáis).
DA DoÌAçÃo oRçAt/ENÍÁRtA os recursos para o paganìenlo do obtelo do conirâto estão prev slos nos Programas de Ìrabalhc
720.215.185411.104.1820-0000
ncènlv0 a Setoços Ambienlas e
720.215.185.411.104.2768 0000 Manulenção das Al vidades Âdm n stral vas e Financeiras - Elemenlo de Despesa: 339030 00 (Mêleral
dê Consúmô) - Fonte 100 (RP) e 200 (Conlrâto CôoF Éinâncêirâ KFW/
REM - Termo de Cooperação Técn ca e Financeúa n" 005/2015/SEN,ÍÁ
FEF/ Mc ' rúera 1 ' Elapa 1.2;conlrato coop. F nanceÍâ KFWREM I
' ÌeÍmo dê CoopeÍãçãó Ìècnicâ e Fnancera n" 004120r5/SEMA FEF/
l"1C- 1"1êlã 1 - Etâpa 1.1 / l,lela2 - Eiápâ 2 1).

-

paRÁGRAFo

úNtco- DEÌaLaat/ENÌo Do

Percenlual de desconto ValoÍunil
1

0 8""

2

078"

asolinê

3

CÕmum

I 600
ÌOÌAL

LiìÍó

DO PRAZO DE vlGÊNCIA: A vigêncÌâ dô presenle Conlralo nic a com a
Rio Branco-AC 1l deabri de2016

Eslmâdo
PS

ì,4ô

RS

3.S0

e te.m naÍá no dia 31 de

Â

l"

a o

pa'áq áfo

.ì

Ò

do

N"

02 DE r2

ÕS 62

3

ot 4..

0 Dll

,l

R$ 6 240
RS 123 300

dezenbrc de 2016.

Firmam Magaly da Fonseca e Silva Íave ra rúedeiros peo lnslluto de Mudançãs Climáticas e RegLlação de Seto çôs
alvês osóriô, pêloautô PôsloAe v Llda.

r\s-FJÇAO NORTVAÌ|VArVC

VâlôÍÌô14 Eslimâdo

pr..o

a78aÁ
sla assinalura

MAÌERtaL

Aúblênlais MC Fodrgo

DE ABPTL DE 2Ê

"r'8 dd rql (ão \or' d'i\d VC f 01 de 26 de or

rb o de 20'5

A Di.etora-Pres denle do lnsltulo de l\4udanças Clmática e ReSulaçéo de Seruços Amblentais
menle da p€vsta no inc ao ldo ari.7" da LeiEsrêdlaln" 2.308 de22dêolllbÍode2010,

-

liIC. no uso de suãs ablbu çóês lêgais. €specia

RESOLVE.

arl.1"O parágrâíô

únicô dô âd.18 dá lnstr!çãô Normâlva IMC n"01 de 26 de ouiubro de 2015, passa a vgoraÍ com a seguintê redãção:
An. 1ô .. . ...... . .. . ...... . . . . ...
Parágrafo úrico.Após o cancelêdenÌô ôs créditôs de caÍboro que estavam contingefciados mas féoloram eleljvamenle gerados nos pÍôjelos
retomãrão parã a conlageralda S SA. (NR)
Ar.2". Esla lnslrução Nomativa erlrê êm vlgoí na daìa dê sua publcaçao.
Riô BÍanóó. 12 de ábrl dê 2016.
Magaly da Fonsec e SllaÌave € ìVedeiros a
Di"loí"-Ò.êç:oer'ê dô l r.'.lo d" V dd (d" _l'"Êi

!

ê oèqr a.áô dó Sè r ça^

a

ó

Êrlàrs

AV]SO OE CANCELÁMENÌO DE PL]BL CAÇÃO DO ÌERMO DE COOPERAÇÃO ÌECNICA E F NANCEIRA
A D rerora-Presidente do lnslluto de rúudançás ClháÌicâs ê Requâção de Seryiços Ambienla
.em o DecÍelo N o 054 dê 05 dejane Ío de 2015...

s fo

NO

05'À2015

uso de suas atÍbuições

egas qLe hèconle

