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PROCESSO: FF 079/2018 NIS 2060112 

INTERESSADO: FUNDAÇÃO FLORESTAL 

ASSUNTO: Termo de Cooperação Técnica n° FF/AJ/17002-9-15 que entre si 
celebram  a Fundação para Conservação  e a  Produção Florestal 
do Estado de São Paulo e a Fundação Agência das Bacias 
Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – Agência das 
Bacias PCJ nos municípios de Limeira /Santa Barbara D’Oeste / 
Cordeirópolis / Sumaré / Hortolândia / Campinas. 

 

Relatório nº 06/2021 
 

Termo de Cooperação Técnica n° FF-AJ-17002-9-15 
 

O presente relatório tem como objetivo atender à cláusula sétima do Termo 
de Cooperação Técnica n° FF-AJ-17002-9-15, de 14/01/2018, firmado entre a 
Fundação Florestal e a Fundação Agência das Bacias PCJ, noticiando as atividades 
realizadas a partir da assinatura do Termo de Compromisso de Ajustamento de 
Conduta firmado pelo Ministério Público com a Fundação Florestal, nos autos do 
Inquérito Civil 14.1096.0000013/2018, no período de 15/07/2020 a 14/01/2021 e de 
15/01/2021 a 14/07/2021. 

 
No âmbito geral do Termo de Cooperação Técnica em epígrafe, registramos 

que no dia 20 de janeiro de 2021 foi enviado Ofício DE nº 61/2021 encaminhando o 
Relatório nº 5, que abrangeu as atividades realizadas entre 15/01/2020 a 14/07/2020. 
Decorrente do atraso do envio do Relatório do segundo semestre de 2020, optou-se 
por enviar no presente relatório, além das atividades realizadas entre 15/07/2020 a 
14/01/2021, também as ações do primeiro semestre de 2021 (15/01/2021 a 
14/07/2021), mantendo em dia os relatos das ações executadas nesta parceria. 

 
Esclarecemos que decorrente da Pandemia de Covid-19 as ações como, visitas 

de campo, reuniões com proprietários rurais ou com agentes articuladores locais 
sofreram restrições de forma que a execução dessas atividades ficou limitada, 
atrasando o cronograma inicial de trabalho, o qual ainda não se tem uma previsão 
exata para a completa execução, uma vez que as restrições relacionadas à COVID- 
19 ainda permanecem e são necessárias, bem como o cenário de melhoria ou 
contenção da situação é bastante instável. 

 
Passamos agora a apresentar as atividades realizadas por localidade de ação, 

sendo elas: Cordeirópolis (1.) e Sumaré / Hortolândia (2.). 
 

1. As atividades envolvendo o município de Cordeirópolis estão relacionadas à 
contratação dos serviços para elaboração dos Projetos Integrais de Propriedade (PIPs) 
na bacia do Ribeirão do Tatu, naquele município e seguem relatadas: 

 
• 10/08/2020 – Emissão da Ordem de Início da Execução de Serviço n° 001 

referente ao Processo: 155/2019, Contrato nº 19103-7-01-15, à A empresa 
VB Ambiental Consultoria e Projetos Ltda, para elaboração de PIPs em 7 
(sete) propriedade rurais, totalizando uma área de 1.146,614ha, 
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viabilizando o planejamento da adequação ambiental de propriedades e 
posses localizadas no município de Cordeirópolis/SP (anexo 1). 

• 31/08/2020 – A empresa VB Ambiental Consultoria e Projetos Ltda. 
entregou o Produto 1 - Plano de Trabalho de Cordeirópolis – PT 
Cordeirópolis (versão 1) que nessa versão apresentou  inconsistências, 
sendo solicitadas adequações por meio da Informação Técnica DMI 
14/2020, emitida em 15/09/2020 (anexo 02). Apresentada a versão 2 do 
Produto 1 em 29/09/2020, foi novamente avaliada pelas equipes da  FF e 
da Agência das Bacias PCJ, sendo emitida a Informação Técnica DMI 
15/2020 em 09/10/2020, que ainda solicitava revisões (anexo 03) no 
produto. Por fim, em 15/10/2020 foi apresentada a versão 3 do PT 
Cordeirópolis com as adequações requeridas (anexo 04) e o produto foi 
aprovado. A Agência das Bacias PCJ apresentou todos os apontamentos 
relacionados às três versões apresentadas, via e-mail, à parceira Fundação 
Florestal, que foram incorporados em sua Informação Técnica. 

• 19/10/2020 – Emissão de Atestado de Execução dos Serviços prestados 
pela empresa VB Ambiental Consultoria E Projetos Ltda., pela Fundação 
Florestal, conforme TDR anexo ao contrato em epígrafe, referente ao 
Produto 1 - PLANO DE TRABALHO DE CORDEIRÓPOLIS – PT CORDEIRÓPOLIS 
(anexo 05). 

• 13/01/2021 – Protocolo do Ofício nº VB.001/2021 (anexo 06), pela 
contratada VB Ambiental, executora do escopo previsto no TDR, junto à 
Fundação Florestal, solicitando aditamento de prazo do contrato N° 19103- 
7-01-15 decorrente das dificuldades encontradas para realização dos 
trabalhos de campo, com justificativas aceitáveis, conforme relatado no 
Despacho AT/LIC/DE N° 01/2021 (anexo 07), resultando no Primeiro Termo 
de Aditamento ao contrato N° 19103-7-01-15 (anexo 08). 

• 13/04/2021 – VB Ambiental entregou Laudo de Caracterização de 
Vegetação - LCV e o PIP da Fazenda São Francisco, localizada no município 
de Cordeirópolis – SP, considerado pelas equipes envolvidas como piloto 
para elaboração dos PIPs das outras seis propriedades restantes. 

• 13/05/2021 – Reunião realizada para melhor esclarecimento sobre o 
Projeto (via remota) entre as equipes da empresa VB Ambiental, Fundação 
Florestal e Agência das Bacias PCJ (memória da reunião – anexo 09). 

• 14/05/2021 - Agência das Bacias PCJ encaminhou Parecer Técnico Agência 
das Bacias PCJ PT 096_21 com apontamentos sobre a necessidade de 
adequações no Produto Piloto - PIP e Laudos de Vegetação (Produtos de 
Texto) apresentado pela VB Ambiental para a Fundação Florestal (anexo 
10). A partir deste produto a Agência das Bacias PCJ passou a registrar 
suas análises técnicas por meio de Parecer, sendo que até o Produto 1, as 
considerações sobre as análises eram registradas no corpo de e-mail 
encaminhado à Fundação Florestal. 

• 18/05/2021 a Agência das Bacias PCJ enviou e-mail à VB Ambiental com 
orientações técnicas para a construção da base cartográfica requerida 
(anexo 11). 
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• 19/05/2021 a Fundação Florestal enviou e-mail à VB Ambiental com 
recomendações complementares de melhorias para o Produto 2, baseados 
no produto piloto feito para a Fazenda São Francisco (anexo 12). 

• 24/05/2021 - Visita de campo realizada em Cordeirópolis com 
representantes da VB Ambiental, da Fundação Florestal e do ITESP, na qual 
todos os lotes do Assentamento Cordeirópolis foram visitados e a equipe 
da VB ambiental foi apresentada aos assentados e pôde explicar com 
maiores detalhes os trabalhos relacionados aos PIPs. 

• 28/05/21 - Reunião realizada para alinhamento sobre envio parcial dos 
dados coletados em campo, pela VB Ambiental, antes da conclusão dos 
levantamentos de campo, especificamente para o caso do Assentamento 
(e-mail de agendamento – anexo 13). 

• 14/06/2021 – Protocolo do Ofício nº VB.125/2021 (anexo 14) pela VB 
Ambiental junto à Fundação Florestal solicitando novo aditamento de 
prazo do contrato N° 19103-7-01-15, decorrente de superveniência de fato 
excepcional ou imprevisível causado pela Pandemia da COVID-19. 
Justificativas aceitáveis, resultando no Segundo Termo de Aditamento ao 
contrato (anexo 15). 

• 22/06/2021 a 14/07/2021 - Tratativas entre VB Ambiental, Fundação 
Florestal e Agência das Bacias PCJ para reorganização do cronograma de 
execução do PIP Cordeirópolis, resultando no cronograma atualizado e 
exequível. 

 
2. As atividades envolvendo os municípios de Sumaré e Hortolândia se relacionam 
aos trabalhos para elaboração de Termo de Referência para contratação dos serviços 
de elaboração dos PIPs em propriedades rurais na bacia hidrográfica do Ribeirão 
Jacuba ou Hortolândia, manancial hídrico de abastecimento público de Sumaré e que 
abrange porções territoriais dos municípios de Sumaré e Hortolândia. 

 
No segundo semestre de 2020 não foram feitos avanços nos trabalhos 

relacionados às ações previstas para os municípios de Sumaré e Hortolândia. Em 
2021, as tratativas com o ITESP foram retomadas para formalização de Termo de 
Cooperação Técnica (anexo 16) entre a Fundação Florestal e o ITESP. A Fundação 
Florestal realizou contatos telefônicos com as respectivas prefeituras para confirmar 
as anuências dos proprietários envolvidos. Na ocasião, foi alinhado que seria 
elaborado o Termo de Referência para contratação dos serviços de elaboração dos 
PIPs com as anuências dos proprietários coletadas até o momento, sendo elas do 
ITESP, que abrangem dois assentamentos rurais, e de mais três propriedades 
anuentes, no entanto os trabalhos de elaboração do TR ainda estão em fase inicial. 
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Era o que tínhamos a relatar. 
 

 

        
Luiz Sertório Teixeira 

Representante Titular da 
Fundação Florestal 

 
 

 

 Karina de Toledo Bernardo 
Representante Suplente da 

Fundação Florestal 
 
 
 
 
 
 

Marina Peres Barbosa 
Representante Titular da Agência 

das Bacias PCJ 

  

 
Anexos: 

 

ANEXO 01 – Ordem de Início da Execução de Serviço n° 001 – PIPs Cordeirópolis; 

ANEXO 02 – Informação Técnica DMI 14/2020; 

ANEXO 03 – Informação Técnica DMI 15/2020; 

ANEXO 04 – Produto 1: Plano de Trabalho de Cordeirópolis – PT Cordeirópolis; 

ANEXO 05 – Atestado de Execução dos Serviços referente ao Produto 1 - PLANO DE 
TRABALHO DE CORDEIRÓPOLIS – PT CORDEIRÓPOLIS; 

ANEXO 06 – Ofício nº VB.001/2021; 

ANEXO 07 – Despacho AT/LIC/DE N° 01/2021; 

ANEXO 08 – Primeiro Termo de Aditamento ao contrato N° 19103-7-01-15; 

ANEXO 09 – Memória de reunião do dia 13/05/2021; 

ANEXO 10 – Parecer Técnico Agência das Bacias PCJ 096-21 – Piloto PIP Produto 2; 

ANEXO 11 – E-mail Agência das Bacias PCJ com orientações sobre a elaboração de 
base cartográfica; 

ANEXO 12 – E-mail da Fundação Florestal com recomendações PIP piloto Produto 2; 

ANEXO 13 – E-mail de agendamento de reunião de acompanhamento dia 28/05/21; 

ANEXO 14 – Ofício nº VB.125/2021 – Solicita 2º aditamento do Contrato; 

ANEXO 15 – Segundo Termo de Aditamento ao contrato Termo de Aditamento N° 
19103-7-01-15; 

ANEXO 16 – E-mails Fundação Florestal - ITESP – tratativas para Termo de Cooperação 
para os trabalhos nos assentamentos de Sumaré. 


