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CLÁUSULA SEGUNDA: DA VIGÊNCIA 

 

O presente Termo terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por vontade das partes, mediante termo aditivo. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO COOPERADO 

 

3.1. – Atender ao exposto no plano de trabalho bem como no escopo técnico (Anexo II) 

fornecido pela FPMZB visando à elaboração do plano de trabalho.  

3.2. – Compor equipe de especialistas capazes tecnicamente de desenvolver os relatórios 

atendendo ao escopo técnico para elaboração do plano de manejo;  

3.3. – Realizar o licenciamento dos pesquisadores junto aos órgãos competentes para elaboração 

de suas pesquisas bem como coleta de espécies da fauna e flora; 

3.4. – Agendar previamente as campanhas de campo dos pesquisadores junto à FPMZB; 

3.5. – Atender as análises do corpo técnico da FPMZB que irá analisar os relatórios enviados 

pelos especialistas realizando os ajustes necessários em cada relatório; 

3.6. – Atender, se for o caso, o pedido de vistas do COMAM, quando o estudo for pautado para 

análise e aprovação do documento final, para os casos em que membros do conselho solicitem 

maiores detalhamentos, ajustes ou complementações no documento;  

3.7. – sempre organizar reuniões e/ou oficinas durante o processo de elaboração do plano seja 

com equipe interna da FPMZB ou com membros da comunidade mediante análise e aprovação 

da FPMZB.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DA FUNDAÇÃO 

 

4.1. – Coordenar e orientar os trabalhos para elaboração do plano de manejo 

4.2. – Especificar, acompanhar, orientar, supervisionar, avaliar e fiscalizar a execução do 

presente Termo;  

4.7. – Fornecer informações atualizadas sobre o histórico da unidade, bases cartográficas e 

iconográficas, informações de uso público, regulamento, legislações pertinentes, inventário de 

documentos fundiários, recursos humanos, banco de dados de pesquisas científicas entre outros 

inerentes ao estudo a ser realizado;  

4.8. – Fornecer acesso ao Parque aos pesquisadores e equipe envolvida na elaboração do plano de 

manejo mesmo em horários que não sejam de visitação haja vista as especificidades de cada área 

temática de estudo que necessita realizar pesquisas e coletas de fauna e flora em horários 

diferenciados;  

4.9. – realizar as análises dos relatórios enviados de cada área temática que compõe o estudo e 

retornar com as solicitações de ajuste e/ou complementações;  

4.10. – enviar representantes para as reuniões e oficinas técnicas de elaboração do plano de 

manejo.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DO VALOR DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

 

5.1. Não haverá repasse de recursos financeiros entre os partícipes. Todas as despesas necessárias 

para a execução do objeto desse instrumento, inclusive impostos e encargos sociais que 

incidirem, correrão por conta do COOPERADO 
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Parágrafo Único: Para a execução do presente Termo de Cooperação não haverá qualquer 

desembolso de recurso por parte da FUNDAÇÃO. 

 

CLÁUSULA SEXTA: DA RESCISÃO 

 

6.1 É facultado, às partes, o direito de rescindi-lo a qualquer momento, em caso de 

descumprimento do estabelecido neste Termo de Cooperação, ou denunciá-lo, mediante 

notificação por escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

6.2 O Termo de Cooperação poderá ser rescindido unilateralmente pela FPMZB, de forma 

fundamentada e por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação do extrato do presente Contrato no Diário Oficial do Município “DOM” correrá 

por conta e ônus da Administração Municipal. 

 

 

CLÁUSULA OITAVA: DOS ANEXOS 

 

8. Vinculam-se ao presente Termo os seguintes anexos:  

 

8.1. – o plano de trabalho proposto pelo COOPERADO (Anexo I) 

8.2. – proposta técnica (Anexo II) 

 

 

CLAUSULA NONA: DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 

PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

 

9. O Cooperado, obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da 

operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente instrumento 

contratual. 

 

9.1. O Cooperado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes 

visando a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, 

acidentes, vazamentos acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, 

comunicação ou qualquer outra forma de tratamento não previstos.  

 

9.2. O Cooperado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento 

da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo. 

 

9.3. O Cooperado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 

tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 
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 9.4. O Cooperado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 

escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

9.4.1. O Cooperado obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 

cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

 

9.5. O Cooperado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que 

contenham informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a 

execução do cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias 

corridos contados da rescisão contratual, restando autorizada a conservação apenas nas hipóteses 

legalmente previstas. 

 

9.5.1. Ao Cooperado não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do 

objeto deste instrumento contratual. 

 

9.5.1.1. O Cooperado deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento 

ou posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão logo não 

haja necessidade de realizar seu tratamento. 

 

9.6. O Cooperado deverá notificar, imediatamente, o Cooperante no caso de perda parcial ou 

total de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

 

9.6.1. A notificação não eximirá o Cooperado das obrigações e/ou sanções que possam 

incidir em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados.  

 

9.6.2. O Cooperado que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente 

instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo 

e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

 

9.7. O Cooperado fica obrigado a manter preposto para comunicação com a contratante para os 

assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores. 

 

9.8. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 

permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o Cooperado e a Cooperante, bem 

como, entre o Cooperado e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores 

de serviços sobre pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 

 

9.9. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o 

Cooperado a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, sanção, 

sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 
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ANEXO I 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS 

 

1.1. IDENTIFICAÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE 

 

NOME: FUNDAÇÃO DOIMO 

CNPJ/CPF/RG: 13.647.223/0001-97 

ENDEREÇO: Rua Saturnino de Brito, nº 17. BAIRRO: Centro 

CIDADE: Belo Horizonte UF: MG CEP: 30111-002 

DDD/TEL. FIXO(S):  DDD/CELULAR:  

EMAIL: secretariado@shoppinguai.com.br 

NOME DO RESPONSÁVEL: Elias Tergilene Pinto Junior 
 

CPF: 
873.881.896-53 
 

RG / ÓRGÃO EXPEDIDOR:  FUNÇÃO: Diretor-Presidente 
 

 

2. DISCRIMINAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

 

2.1. Título do projeto: Plano de Manejo Parque Aggeo Pio Sobrinho 

 

2.2. Período de execução: 24 meses 

 

2.3. Objeto: Elaboração do Plano de Manejo do Parque Aggeo Pio Sobrinho conforme especifi-

cação, acompanhamento, análise e aprovação FPMZB - PBH. 

 

2.4. Justificativa: Implantado em 1996, por meio do Programa Parque Preservado, o Parque 

Municipal Aggeo Pio Sobrinho teve sua área originada do processo de parcelamento do solo que 

criou o bairro Buritis, na região Oeste. O parque ocupa uma área aproximada de 600 mil metros 

quadrados de grande importância ecológica e beleza cênica, e integra parte do maciço da Serra do 

Curral.  
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A vegetação nativa é de grande significância, sendo composta, em sua maior parte, por espécies 

de Mata Atlântica e Cerrado, como embaúba, pau-d’óleo, cedro, sangra d’água, ingá, jatobás, 

vinhático e jerivá. Apresenta no fundo do vale, vegetação exuberante (Mata de Galeria) compos-

ta, basicamente, por campo sujo e campo limpo e vegetação secundária. Na área de lazer foram 

introduzidas espécies exóticas e frutíferas, além das ornamentais. 

O parque, que tem o aspecto de um vale, possui três nascentes que formam o córrego Ponte 

Queimada, afluente do córrego Cercadinho, pertencente à bacia do Ribeirão Arrudas.  

A fauna local é composta por répteis, mamíferos e aves, possuindo exemplares como serpentes, 

quatis, tatus, gambás, preás, cuícas, ouriços-cacheiros, micos, esquilos, siriemas, pombas-trocal, 

juritis, sanhaço-frade, alma de gato, anu, tesourinha, gavião carrapateiro, sabiá poça, sabiá laran-

jeira, capacitinho de veludo, dentre outros.  

Como opções de lazer, o parque oferece brinquedos, quadra poliesportiva, pista de caminhada e 

trilha ecológica, além de áreas de convivência. 

De acordo com a Lei nº 9.985/2000 (SNUC), o plano de manejo é um “documento técnico medi-

ante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece 

o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos natu-

rais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;”. Ou seja, o 

plano de manejo é a principal ferramenta para nortear como a UC deve ser implementada para 

alcançar seus objetivos de criação. O plano de manejo também é uma oportunidade de integrar e 

coordenar todos os tipos e níveis de informações, planos e decisões, a partir de uma análise do 

contexto e do entendimento comum do que é mais importante acerca da UC. 

Funções de um Plano de Manejo:  

 Identifica as condições, ameaças e problemas do parque.  

 Identifica e prioriza planos, estudos e ações de manejo que são necessários para o parque.  

 Identifica as diferentes zonas de manejo, cujas respectivas ações de manejo visam atingir 

o propósito do parque.  

 Estabelece as normas para utilização dos recursos naturais do parque.  

 Fornece um meio de comunicar aos diferentes públicos, por meio de um documento obje-

tivo, o que é mais importante acerca da unidade.  

 Ajuda a concentrar esforços nos recursos fundamentais para a proteção do parque, cruci-

ais para atingir o seu propósito.  
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 Fornece uma base para garantir a coerência do parque quanto aos planos e decisões, além 

de garantir que planejamentos e ações subsequentes contribuam para atingir seus objeti-

vos.  

 Serve de base para nortear o desenvolvimento de todos os planejamentos posteriores, bem 

como o seu monitoramento. 

2.5. Objetivos:  

- Elaborar estudos técnicos para meio biótico; 

- Elaborar estudos técnicos para meio abiótico; 

- Elaborar estudos técnicos socioeconômicos; 

- Realizar diagnósticos e mapeamentos de precisão para subsidiar a gestão operacional; 

- Realizar oficinas técnicas participativas; 

- Realizar revisão, formatação e diagramação do documento final. 

 

 

2.6. Metas e resultados esperados: A FPMZB receber o plano de manejo entregue e apto a ser 

aprovado no COMAM. Caso o Comam peça vistas e ajustes, cabe a Fundação Doimo e seus pre-

postos atenderem as solicitações e retornar com o produto adequado. 

 

2.7. Contrapartidas requeridas: A Fundação Doimo irá expor/divulgar sua marca/imagem no 

Parque bem como de seus parceiros, desde que analisado previamente e autorizado pela FPMZB. 

 

2.8. Metodologia: A metodologia é apresentada em documento anexo denominado “Proposta 

Técnica para elaboração do Plano de Manejo do Parque Aggeo Pio Sobrinho”. 

 

2.9. Estratégias para a sustentabilidade: A Fundação Doimo através de seus recursos fará a 

contratação dos profissionais competentes capazes de atender o escopo e especificação técnica 

para realização do estudo seja por meio de convenio com instituição de ensino ou contratação de 

empresa de consultoria.  

 

2.10. Monitoramento e avaliação: A equipe interdisciplinar da FPMZB fará o acompanhamento 

dos estudos bem como a análise dos documentos entregues visando avaliar o atendimento à pro-

posta técnica especificada para o trabalho e, se for o caso, solicitar os ajustes necessários em cada 

área temática do plano de manejo até que se tenha a versão final do estudo. 
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3.  ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO (INDICAR METAS E ETAPAS) 

META 
ETAPA/ 

FASE 
ESPECIFICAÇÃO 

INDICADOR FÍSI-

CO 
DURAÇÃO 

UNID QTDE INÍCIO TÉRMINO 

 

1, 2, 3, etc. 

(elementos 

que com-

põem o 

objeto). 

 

1, 2, 3 

etc. (cada 

ação em 

que se 

divide a 

execução 

de uma 

meta) 

 

 

Características dos 

serviços a serem rea-

lizados em cada me-

ta, etapa/fase. 

 

Unidade 

de medi-

da (me-

tro, cm) 

  

De cada 

meta, etapa 

e/ou fase 

 

De cada meta, 

etapa e/ou fase 

 

 

4. ÓRGÃO FISCAL/COORDENADOR DO PROJETO 

 

 

Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 

Diretoria de Parques e Cevaes 

Benito Drummond de Camargo Penayo Júnior 

 

 

5. OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

 

Relacionar todas as obrigações das partes -  

 

Proponente: 

- Atender ao exposto no presente plano de trabalho bem como no escopo técnico fornecido pela 

FPMZB visando à elaboração do plano de manejo. 

-Compor equipe de especialistas capazes tecnicamente de desenvolver os relatórios atendendo 

ao escopo técnico para elaboração do plano de manejo. 

-Realizar o licenciamento dos pesquisadores junto aos órgãos competentes para elaboração de 

suas pesquisas bem como coleta de espécies da fauna e flora. 

- Agendar previamente as campanhas de campo dos pesquisadores junto a FPMZB. 

- Atender as análises do corpo técnico da FPMZB que irá analisar os relatórios enviados pelos 

especialistas realizando os ajustes necessários em cada relatório. 

- Atender se for o caso, o pedido de vistas do COMAM, quando o estudo for pautado para análi-

se e aprovação do documento final, para os casos em que membros do conselho solicitem maio-

res detalhamentos, ajustes ou complementações no documento. 

- sempre organizar reuniões e/ou oficinas durante o processo de elaboração do plano seja com 

equipe interna da FPMZB ou com membros da comunidade mediante análise e aprovação da 

FPMZB. 

 

FPMZB: 
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- coordenar e orientar os trabalhos para elaboração do plano de manejo. 

- especificar, acompanhar, orientar, supervisionar, avaliar e fiscalizar a execução do presente 

Plano Trabalho. 

- fornecer informações atualizadas sobre histórico da unidade, bases cartográficas e iconográfi-

cas, informações de uso público, regulamento, legislações pertinentes, inventário de documentos 

fundiários, recursos humanos, banco de dados de pesquisas científicas entre outros inerentes ao 

estudo a ser realizado. 

- fornecer acesso ao Parque aos pesquisadores e equipe envolvida na elaboração do plano de 

manejo mesmo em horários que não sejam de visitação haja vista as especificidades de cada 

área temática de estudo que necessita realizar pesquisas e coletas de fauna e flora em horários 

diferenciados. 

-realizar as análises dos relatórios enviados de cada área temática que compõe o estudo e re-

tornar com as solicitações de ajuste e/ou complementações. 

- enviar representantes para as reuniões e oficinas técnicas de elaboração do plano de manejo. 
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PROPOSTA TÉCNICA 

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO 

DO PLANO DE MANEJO DO PARQUE AGGEO PIO SOBRINHO ADMINISTRADO PELA FUNDAÇÃO DE PAR-

QUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA – FPMZB - BH / MG 

SOBRE A FPMZB 

Resultado da fusão entre as antigas fundações Municipal de Parques e da Fundação Zoobotânica de Be-

lo Horizonte, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica foi criada pelo Decreto 16.684, de 31 de 

agosto de 2017, na reforma administrativa da Prefeitura de Belo Horizonte, com a principal missão de 

promover ações e programas de educação e manejo ambientais, atividades de lazer, esporte, cultura e 

cidadania. 

 Primando pela valorização de atividades e projetos que visam à preservação da fauna e da flora e tam-

bém à manutenção da qualidade de vida da capital e da beleza de suas áreas verdes, a Fundação de 

Parques Municipais e Zoobotânica administra mais de 10,7 milhões de metros quadrados de áreas ver-

des, ricas em fauna e flora, que incluem 75 parques espalhados por toda Belo Horizonte, um Jardim Zo-

ológico, um Jardim Botânico, quatro cemitérios, uma capela velório e cinco centros de vivência agroe-

cológica. 

SOBRE A FUDANÇÃO DOIMO 

A Fundação Doimo é entidade do terceiro, com mais de 10 (dez) anos de existência, reconhecida inter-

nacionalmente, com o objetivo de promover a inclusão do cidadão, através do empreendedorismo na 

base da pirâmide, apoiando, capacitando e empoderando o pequeno empresário em estado de infor-

malidade ou precariedade, mediante o uso de metodologia reconhecida internacionalmente, a qual foi 

concebida ao longo de anos de estudos e experiências adquiridas em Shoppings Populares e Mercados. 

Além disto a Fundação Doimo é especializada em criar soluções aos problemas urbanos e rurais visando 

a melhoria da qualidade de vida da população e do meio-ambiente, aliando a preservação ambiental 

com a evolução dos paradigmas de ocupação humana. 

ÁREA DE ATUAÇÃO DO PROJETO 

O estudo para elaboração do Plano de Manejo ora proposto será realizado no Parque Aggeo Pio Sobri-

nho – Belo Horizonte, Minas Gerais.  
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Implantado em 1996, por meio do Programa Parque Preservado, o Parque Municipal Aggeo Pio Sobri-

nho teve sua área originada do processo de parcelamento do solo que criou o bairro Buritis, na região 

Oeste. O parque ocupa uma área aproximada de 600 mil metros quadrados de grande importância eco-

lógica e beleza cênica, e integra parte do maciço da Serra do Curral.  

A vegetação nativa é de grande significância, sendo composta, em sua maior parte, por espécies de Ma-

ta Atlântica e Cerrado, como embaúba, pau-d’óleo, cedro, sangra d’água, ingá, jatobás, vinhático e jeri-

vá. Apresenta no fundo do vale, vegetação exuberante (Mata de Galeria) composta, basicamente, por 

campo sujo e campo limpo e vegetação secundária. Na área de lazer foram introduzidas espécies exóti-

cas e frutíferas, além das ornamentais. 

O parque, que tem o aspecto de um vale, possui três nascentes que formam o córrego Ponte Queima-

da, afluente do córrego Cercadinho, pertencente à bacia do Ribeirão Arrudas.  

A fauna local é composta por répteis, mamíferos e aves, possuindo exemplares como serpentes, quatis, 

tatus, gambás, preás, cuícas, ouriços-cacheiros, micos, esquilos, siriemas, pombas-trocal, juritis, sanha-

ço-frade, alma de gato, anu, tesourinha, gavião carrapateiro, sabiá poça, sabiá laranjeira, capacitinho de 

veludo, dentre outros.  

Como opções de lazer, o parque oferece brinquedos, quadra poliesportiva, pista de caminhada e trilha 

ecológica, além de áreas de convivência. 

Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 7h às 18 horas.  

Localização: Av. Prof. Mário Werneck, 2691, Bairro Buritis, BH/MG.  

O QUE É UM PLANO DE MANEJO? 

De acordo com a Lei nº 9.985/2000 (SNUC), o plano de manejo é um “documento técnico mediante o 

qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zone-

amento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a im-

plantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;”. Ou seja, o plano de manejo é a prin-

cipal ferramenta para nortear como a UC deve ser implementada para alcançar seus objetivos de cria-

ção. O plano de manejo também é uma oportunidade de integrar e coordenar todos os tipos e níveis de 

informações, planos e decisões, a partir de uma análise do contexto e do entendimento comum do que 

é mais importante acerca da UC. 
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UM PLANO DE MANEJO POSSUI MUITAS FUNÇÕES:  

 Identifica as condições, ameaças e problemas do parque.  

 Identifica e prioriza planos, estudos e ações de manejo que são necessários para o parque.  

 Identifica as diferentes zonas de manejo, cujas respectivas ações de manejo visam atingir o pro-

pósito do parque.  

 Estabelece as normas para utilização dos recursos naturais do parque.  

 Fornece um meio de comunicar aos diferentes públicos, por meio de um documento objetivo, o 

que é mais importante acerca da unidade.  

 Ajuda a concentrar esforços nos recursos fundamentais para a proteção do parque, cruciais pa-

ra atingir o seu propósito.  

 Fornece uma base para garantir a coerência do parque quanto aos planos e decisões, além de 

garantir que planejamentos e ações subsequentes contribuam para atingir seus objetivos.  

 Serve de base para nortear o desenvolvimento de todos os planejamentos posteriores, bem 

como o seu monitoramento. 

PREMISSAS PARA PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES PARTICIPATIVAS 

Para o desenvolvimento das atividades e execução do projeto será fundamental a integração entre a 

equipe contratada pela Fundação Doimo e a equipe da FPMZB, visando o alcance das metas e dos obje-

tivos estabelecidos. O plano de trabalho será um norteador para desenvolvimento das ações, sendo que 

o mesmo poderá ser adequado ao longo do projeto, em comum acordo com as partes, a partir dos re-

sultados do desenvolvimento das atividades. A definição de estratégias e indicadores serão importantes 

para mensurar os resultados de forma qualitativa e quantitativa. 

Propõe-se que no início do projeto seja realizada uma visita técnica de reconhecimento no território 

pela equipe de coordenação e uma reunião entre a equipe técnica contratada pela Fundação Doimo e 

equipe da FPMZB a fim de identificar no campo os itens destacados nos levantamentos de dados sobre 

o parque, seus ambientes, os tipos de usos, principais espécies protegidas, ameaças e oportunidades, 

etc., nivelando o conhecimento sobre os temas.  

Propõe-se ainda, a definição de um Manual de Identidade Visual do Projeto, que irá indicar a disposição 

das logomarcas dos envolvidos nas ações e peças gráficas ao longo da execução do Plano de Manejo do 

Parque Aggeo Pio Sobrinho. 
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A integração e diálogo contínuo entre a equipe técnica contratada pela Fundação Doimo e a FPMZB se-

rá fundamental para o bom andamento das atividades, bem como o compartilhamento das informa-

ções e resultados das ações em andamento, trazendo a percepção em relação à realidade socioambien-

tal do Parque, das comunidades e os principais conflitos. 

Diante das atividades e produtos a serem entregues será fundamental um plano de comunicação, tanto 

a comunicação digital quanto a comunicação contínua ao longo da elaboração do Plano de Manejo do 

Parque Aggeo Pio Sobrinho. 

As atividades propostas do Plano de Manejo do Parque Aggeo Pio Sobrinho estão indicadas no item 

Proposta de Execução. Esta proposta prevê premissas norteadoras que servirão de orientação às estra-

tégias e permitirão o entendimento da realidade socioambiental local e a facilitação dos processos par-

ticipativos. 

CONEXÃO COM AS COMUNIDADES 

O fio condutor de todas as atividades participativas estará pautado na conexão e integração entre co-

munidade e o Parque Aggeo Pio Sobrinho, buscando identificar, a partir de técnicas e estratégias de 

facilitação ao longo da Oficina Participativa os anseios, necessidades e expectativas dos atores locais.  

TRIPÉ DA SUSTENTABILIDADE E OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O planejamento e desenvolvimento das atividades estarão pautados no tripé da sustentabilidade, inte-

grando os eixos ambiental, social e econômico, tendo como meta contribuir com o alcance dos Objeti-

vos do Desenvolvimento Sustentável visando à redução da pobreza, a proteção do meio ambiente e o 

equilíbrio do clima, garantindo que as pessoas possam desfrutar de paz e de prosperidade. 

SAÚDE E SEGURANÇA SANITÁRIA X COVID 19 

Seguiremos critérios rigorosos de saúde e segurança, alinhados às recomendações atualizadas da Pre-

feitura Municipal de Belo Horizonte - PBH, bem como de órgãos de referência como a OMS a respeito 

da prevenção de contágio do COVID-19 e outras doenças contagiosas. Com a possibilidade de realização 

de eventos presenciais, será feito a avaliação prévia dos locais para realização dos encontros, com ob-

servação de pré-requisitos e condições gerais, como ventilação, capacidade, pontos de higienização, 

entre outros critérios previamente definidos. 
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Estabeleceremos medidas de prevenção e controle para evitar ou minimizar os riscos e impactos po-

tenciais na saúde e segurança das comunidades que possam surgir das atividades propostas da elabora-

ção do Plano de Manejo do Parque Aggeo Pio Sobrinho, com especial atenção aos grupos vulneráveis. 

CONTEXTUALIZAÇÃO 

As unidades de conservação são estratégias fundamentais para a conservação da biodiversidade e ma-

nutenção dos sistemas ecológicos. A sua função vai além da conservação da natureza, mas também ga-

rante a qualidade de vida e manutenção de um ambiente equilibrado, que permita a conservação da 

biodiversidade e a manutenção de serviços ecossistêmicos, além do seu potencial de promover o de-

senvolvimento social. 

É importante trazer para a sociedade a dimensão da grande força que as unidades de conservação mu-

nicipais representam para o enfrentamento dos desafios globais que temos pela frente relacionados às 

mudanças climáticas. 

As unidades de conservação municipais são de fundamental importância para a população, pois opor-

tunizam a conscientização ambiental, educação ambiental, pesquisas, lazer e entretenimento melho-

rando a qualidade de vida dos cidadãos. Em áreas com presença de unidades de conservação é possível 

notar os efeitos econômicos do turismo para a economia local, sendo um importante propulsor ao de-

senvolvimento, gerando alternativas de renda e redução da pobreza local.  

DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

O Diagnóstico Integrado deverá ser construído por uma equipe qualificada multidisciplinar, que irá atu-

ar de forma integrada, pautado em métodos e técnicas adotados para diagnósticos socioambientais, 

baseado nos melhores parâmetros e experiências anteriores em projetos com unidades de conserva-

ção. 

O ponto de partida será o levantamento, sistematização e espacialização das informações disponíveis 

em dados secundários. A partir destes dados e integração prévia serão realizadas as campanhas de 

campo a fim de coletar informações in loco.  

PROPOSTA DE EXECUÇÃO 

Todo o processo de elaboração do Plano de Manejo do Parque Aggeo Pio Sobrinho será baseado no 

escopo técnico apresentado neste documento bem como nas orientações e diretrizes da FPMZB. As 
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propostas de adequações e ajustes serão previamente avaliadas e aprovadas junto à equipe da FPMZB 

no momento de elaboração do Plano de Trabalho. 

As metodologias adotadas para realização do diagnóstico integrado para cada eixo temático serão deta-

lhadas no Plano de Trabalho, atendendo às premissas do escopo técnico e orientações e diretrizes da 

FPMZB. 

Etapa 1 – REUNIÃO DE PLANEJAMENTO 

Objetivo: Apresentar e validar o Plano de Trabalho com todas as informações necessárias ao planeja-

mento para a adequada execução do trabalho (metodologia, sistemática de trabalho, logística, crono-

grama e outros temas pertinentes). 

Atividades: 

● Levantamento e espacialização de informações preliminares sobre o Parque. 

● Detalhamento das estratégias, metodologias e atividades técnicas e científicas a serem adota-

das para o Plano de Manejo. 

● Definição de entregas, produtos e prazos de cada atividade. 

● Realizar a Reunião de Planejamento com a FPMZB, com objetivo de alinhamento e refinamento 

da metodologia de trabalho, cronograma, composição da equipe técnica, proposição de estra-

tégias, mapeamento de boas práticas para execução do trabalho e levantamento de expectati-

vas.  

● Adequar o Plano de Trabalho de acordo com considerações apresentadas na Reunião de Plane-

jamento. 

Etapa 2 – RECONHECIMENTO DA UC, LEVANTAMENTO DE DADOS PARA CARACTERIZAÇÃO E ORGANI-

ZAÇÃO DO BANCO DE DADOS GEOGRÁFICOS 

Objetivo: Realizar o reconhecimento e caracterização da UC a partir de dados secundários, assim como 

gerar banco de dados de geográficos e mapas temáticos. 

Atividades:  
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● Realizar visita de reconhecimento no parque, coletando informações preliminares de aspectos 

ambientais e socioeconômicos, fazendo o mapeamento preliminar dos atores estratégicos, o 

levantamento de ameaças e oportunidades. 

● Levantar dados secundários da UC e da região, incluindo análise de documentos, estudos, pes-

quisas e publicações desenvolvidas sobre a área e entorno, com a identificação de descrição 

dos aspectos ambientais, socioeconômicos, históricos culturais e político-institucionais, bem 

como situação fundiária, zoneamentos existentes, histórico de planejamento, atrativos turísti-

cos, usos públicos existentes, infraestrutura e demais aspectos relevantes. 

● Gerar banco de dados geográficos da UC por eixo temático, consolidando dados para auxílio nas 

etapas seguintes do projeto. 

● Produzir mapas temáticos com as informações, relacionando os dados geográficos com o levan-

tamento de dados secundários da UC. 

● Elaborar o relatório de caracterização/diagnóstico da UC. 

Etapa 3 – REUNIÃO TÉCNICA E GUIA DO PARTICIPANTE 

Objetivo: Analisar as informações técnicas obtidas na etapa de caracterização da UC; e elaborar o Guia 

do Participante. 

Atividades: 

● Realizar a Reunião Técnica, junto à FPMZB, de discussão sobre os resultados da Caracterização 

da UC, contendo dados secundários e banco de dados geográficos. 

● Elaborar versão preliminar do Guia do Participante e ficha técnica da UC a partir das informa-

ções obtidas na caracterização da UC. 

● Validar o Guia do Participante e ficha técnica da UC junto à equipe da FPMZB. 

● Realizar diagramação e impressão do Guia do Participante e ficha técnica da UC. 

Etapa 4 – OFICINA DO PLANO DE MANEJO 

Objetivo: Realizar mobilização da Oficina do Plano de Manejo; e realizar o planejamento e a Oficina do 

Plano de Manejo. 
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Atividades: 

● Realizar reunião de alinhamento com a FPMZB sobre o planejamento da Oficina do Plano de 

Manejo para definir programação, local de realização, infraestrutura e materiais necessários, 

alimentação, lista de convidados, mobilização, convites, equipe de moderação, formatos de 

disponibilização das informações, entre outros. 

● Convidar até 30 participantes escolhidos a partir do levantamento de interesses e representati-

vidades realizado anteriormente, por meio de correspondência física e/ou eletrônica, com an-

tecedência de 30 dias. 

● Entrega do Guia do Participante impresso aos participantes da oficina com antecedência de 15 

dias. 

● Viabilizar a infraestrutura para a realização da Oficina do Plano de Manejo (Ex. material de ex-

pediente, salas de reuniões, lanches, fornecimento de álcool em gel e máscaras cirúrgicas ou 

N95 ou; equipamentos e suporte de TI, no caso de reunião aberta em modalidade virtual). 

● Estruturar materiais a serem utilizados ao longo da Oficina do Plano de Manejo: mapa-base, 

carta-imagem, informações preliminares, materiais para atividades participativas (caso sejam 

realizadas). 

● Realizar a Oficina do Plano de Manejo. 

o A oficina será no formato presencial, com duração de até dois dias, em local próximo ao 

parque ou no próprio parque se houver condições para tal. 

o A oficina será conduzida por meio de Facilitação de Grupos, apoiando-se na antroposo-

fia e em técnicas como o Café Mundial, outras Estruturas Libertadoras (EL). 

o O ambiente será preparado a fim de garantir um maior acolhimento dos participantes, 

fomentando uma maior participação dos mesmos na oficina. 

o Serão seguidos protocolos de vigilância sanitárias vigentes em decorrência da pandemia 

da COVID-19. 

o Haverá uma preferência por fornecedores locais para a alimentação da oficina, apoian-

do a economia local. 
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o Serão definidos os componentes fundamentais (propósito, declaração de significância e 

recursos e valores fundamentais), componentes dinâmicos (avaliação das necessidades 

de dados e planejamento, subsídios para interpretação ambiental, mapeamento e ban-

co de dados de informações geoespaciais) e componentes normativos (zoneamento, 

normas e atos legais e administrativos). 

● Elaborar relatório da Oficina do Plano de Manejo contendo registros das atividades como: deta-

lhamento das atividades, discussões e resultados de construção dos elementos do Plano de 

Manejo realizados, assim como registros fotográficos da oficina. 

Etapa 5 – ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 

Objetivo: Elaboração do Plano de Manejo a partir dos resultados da Oficina do Plano de Manejo. 

Atividades:  

● Realizar reunião com a FPMZB para definição do conteúdo do Plano de Manejo e da Cartilha In-

formativa. 

● Elaborar a versão preliminar do Plano de Manejo contendo zoneamento refinado, a qual será 

enviada para análise e contribuição da FPMZB. 

● Enviar o Plano de Manejo aos participantes da oficina para análise e contribuição. 

● Consolidar análises e contribuições da FPMZB e participantes da oficina de elaboração do Plano 

de Manejo. 

● Realizar reunião com a FPMZB para aprovação das análises e contribuições do processo de revi-

são da versão preliminar do Plano de Manejo. 

● Elaborar a versão final do Plano de Manejo. 

● Realizar a editoração, diagramação e impressão do Plano de Manejo (incluindo atlas da UC, zo-

neamento e memorial descritivo no plano de manejo). 
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Escopo/especificação dos estudos: 

TEMA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE ABORDAGEM PARA PRODUÇÃO 

DOS RELATÓRIOS 

MEIO FÍSICO Clima Classificação e descrição do clima regional e sua dinâmica 

local; 

Registro e fenômenos meteorológicos que possam causar 

danos no Parque. 

Recursos 

Hídricos 

Caracterização dos principais cursos d'água, áreas de drena-

gem, usos múltiplos incluindo abastecimento humano, irri-

gação, recreação, mapeamento de sub-bacias hidrográficas; 

Outorgas, qualidades dos recursos hídricos por meio de da-

dos oficiais 

Geologia 

e Hidro-

geologia 

Descrição das unidades geológicas e hidrogeológicas, com 

análise dos riscos geotécnicos, disponibilidade hídrica sub-

terrânea e mapeamento dos recursos minerais, se for o ca-

so. 

Geomor-

fologia 

Descrição das unidades geomorfológicas, dados de altime-

tria e declividade por meio de imagens públicas existentes e 

discussões sobre a dinâmica geomorfológica atuante e as-

sociar as formas do relevo do Parque, as formas de vegeta-

ção, solos e geologia. 

Pedolo-

gia 

Descrição de classes de solo ao nível taxonômico, conside-

rações sobre a aptidão do solo, mapeamento das classes de 

solo de acordo com o sistema brasileiro de classificação de 

solos e descrição do grau de erodibilidade do solo na área 

do Parque. 
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SOCIOECONÔMICO Uso do 

Solo 

Levantamento e descrição sobre o histórico de ocupação do 

Parque, confrontar com o Plano Diretor, Lei de Uso e Ocu-

pação do Solo e demais políticas públicas do município e le-

gislações pertinentes. 

Contexto 

históri-

co/cultur

al 

Caracterização da história do Parque desde sua criação, his-

tórico de implantação com linha do tempo, levantamento 

de como era a área antes do Parque ser criado dentre ou-

tros fatores relevantes. 

Carcteri-

zação 

fundiária 

Levantamento de dados fundiários da área do Parque. 

Ocorrên-

cia de In-

cêndios 

Levantamento do histórico das ocorrências de incêndio e 

dados de focos de calor via satélite. Além disso, caracterizar 

as possíveis práticas do entorno que utilizam fogo. 

Vias de 

acesso 

Caracterização das vias de acesso à área de estudo e a ca-

pacidade de infraestrutura viária na área de entorno, dos 

acessos específicos à área do Parque por meios de mapea-

mento em escala compatível. 

Ativida-

des de 

Recrea-

ção e Tu-

rismo 

Uso Pú-

blico 

Caracterização do status atual de visitação e turismo que 

permita a identificação do número médio de visitantes 

(anual) na área do Parque bem como dos pontos mais visi-

tados/utilizados e as épocas de maior atratividade turística. 

Caracterização do público frequentador dos atrativos turís-

ticos do Parque. 

Caracterização e localização dos equipamentos e locais pú-

blicos destinados a recreação e lazer. 



FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA 

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 

GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS 

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________ 

Página 22 de 24 

 

OPERACIONAL E GE-

RENCIAL 

Equipa-

mentos e 

serviços 

Levantamento da infraestrutura e equipamentos existentes 

no Parque e seu entorno que podem contribuir para a ges-

tão da unidade. 

Edifica-

ções 

Descrição das edificações existentes no interior ou entorno 

do Parque que poderão ser utilizadas para visitação, admi-

nistração, educação ambiental, sala de reuniões, dentre ou-

tros. 

Recurso 

Humanos 

Levantamento de pessoal disponível para apoiar a gestão 

do Parque e suas funções. 

Incêndios Levantamento de infraestruturas existentes no Parque rela-

cionadas aos incêndios florestais (exemplo: pontos de 

apoio, ferramentas, EPIs, equipamentos e máquinas, briga-

das de incêndio, dentre outros). 

Educação 

Ambien-

tal 

Identificação de atividades de educação e interpretação 

ambiental desenvolvidas no parque e em seu entorno. 

Serviços 

de utili-

dade pú-

blica 

Identificação dos serviços de utilidade pública, de relevante 

interesse social e serviços ambientais prestados pelo parque 

(exemplo: redes de energia, captação de água e torres de 

antenas). 

Manu-

tenções 

Civis 

Identificar as rotinas de manutenções do Parque por edifi-

cação especificando a estrutura considerada, os serviços e 

suas periodicidades bem como a quantidade de eventos por 

ano; 

Estimar os profissionais necessários para realizar as manu-

tenções preventivas descrevendo os serviços para cada fun-

ção bem como os EPIs, ferramentas e insumos necessários 
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para cada atividade. 

Manu-

tenção 

de áreas 

verdes 

Caracterizar os serviços de jardinagem, aceiro, roçada, ma-

nejo arbóreo e controle fitossanitário descrevendo para ca-

da um o que consiste o serviço, sua periodicidade, localiza-

ção no parque, os profissionais bem como as ferramentas, 

máquinas, equipamentos, EPIs e insumos necessários para 

realização do trabalho. 

Limpeza Identificar toda a operação de limpeza do Parque descre-

vendo os serviços de varrição de áreas públicas e de circula-

ção bem como das edificações especificando os profissio-

nais necessários, ferramentas, máquinas, equipamentos, 

EPIs, materiais de limpeza e demais insumos necessários pa-

ra realização dos serviços. 

MEIO BIÓTICO Flora Levantamento de dados secundários da flora regional, de-

limitação das principais tipologias vegetais do Parque; Le-

vantamento de dados primários nas principais classes ambi-

entais do Parque para identificação das espécies mais re-

presentativas, enfatizando a identificação de espécies raras, 

endêmicas e ameaçadas de extinção, assim como de espé-

cies invasoras nocivas à conservação; Descrição das princi-

pais pressões e ameaças sobre a flora, bem como os princi-

pais usos pela comunidade. 

Fauna Levantamento de dados secundários da ictiofauna, herpeto-

fauna, avifauna e mastofauna; Levantamento de dados pri-

mários de avifauna e mastofauna do Parque, enfatizando a 

identificação de animais raros, endêmicos e ameaçados de 

extinção, assim como de espécies invasoras e/ou exóticas 

nocivas a conservação regional; Descrição das principais 

pressões e ameaças da fauna do Parque. 
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A Fundação Doimo deverá viabilizar equipe capacitada para levantar os dados acima realizando a carac-

terização/diagnóstico da unidade bem como, contribuindo para o zoneamento e elaborar os programas 

de manejo de cada área temática. 

 

 


