Anexo II: Cronograma para Contratos

PLANO DE TRABALHO - ARPA TOTAL
Mecanismo
Contratos
regionalizados
para embarcação

Contrato
regionalizados
para aluguel de
veículos

Todos os Pontos Focais
Tarefas
Prazo
- Agrupar UCs por
26 de
blocos/região de abrangência
maio
do contrato
- Levantar número de diárias
26 de
por ano nos blocos/regiões
maio
onde forem identificadas
empresas
- Agrupar UCs por região de
abrangência do contrato;
Verificar se faz sentido o
09 de
contrato de aluguel de veículos maio
- Casa seja possível naquela
região, incluir número de
diárias por ano;
- Estabelecer valor máximo e
mínimo do contrato.

Contratos globais
para sobrevôo –
verificar escala,
possivelmente
estadual

Funbio
Tarefas
- Planilha de classificação
do POA 2014-15 para tds
os pontos focais
- Verificar a existência de
empresas que atendam às
exigências documentais

UCP
Prazo
07 de
maio

Tarefas
- UCP consolida
blocos de UCs

Prazo
30 de maio

9 de
junho

- Estabelecer valor
máximo e mínimo
do contrato.

30 de maio

Cartão
combustível

- Percentual que fica no cartão
vinculado e que vai para o
cartão combustível por
atividade

30 de
maio

- Lista de municípios e postos
e litros previstos pelas UCs
(total do bloco)

10 junho

Verificar se atende
manutenção

09 de
maio

- Verificar junto a
doadores se o
mecanismos pode
ser implementado
sem prestação e
contas
- Estabelecer
limites máximos
por conta

Indicação dos servidores que
irão operar o cartão
20 de
junho

Cartão vinculado

- Verificar limite de saque
na boca do caixa e nos
caixas automáticos;
- Confirmar operação
manual no caso de sistema
fora do ar;
- É possível transações
por telefone?
- DOC TED pode?

- Estabelecer
limites máximos
por conta

08 de maio

05 de junho

PLANO DE TRABALHO: RIO NEGRO
Mecanismo
Contratos regionalizados
para embarcação

Contrato regionalizados
para aluguel de veículos
Contratos globais para
sobrevôo – verificar escala,
possivelmente estadual
Cartão combustível

Cartão vinculado

Pontos focais (SDS e ICMBio)
Tarefas
Prazo
Levantar tipo de
17 de
embarcação
maio
Levantar número e
17 de
tipo de diárias por
maio
mês durante um
período de um ano
Verificar se faz
09 de
sentido o contrato
maio

Funbio
Tarefas
- Verificar a existência de
empresas que atendam às
exigências documentais

UCP
Prazo
15 de
maio

Tarefas
- Estabelecer valor máximo e
mínimo do contrato

Verificar se atende
manutenção

- Verificar junto a doadores se o
mecanismos pode ser
implementado sem prestação e
contas;
- Estabelecer limites máximos
por conta

- Verificar limite de saque na
boca do caixa e nos caixas
automáticos;
- Confirmar operação
manual no caso de sistema
fora do ar;
- É possível transações por
telefone?
- DOC TED podem?

- Estabelecer limites máximos
por conta

Prazo
15 de
maio

