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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Conselho Delibera�vo

 

ATA

 

ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO
DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO DE BRASÍLIA

Aos trinta  dias do mês de março de dois mil e vinte um, realizou-se a Ducentésima Septuagésima
Primeira Reunião Ordinária do Conselho Delibera�vo, modo videoconferência, com os
representantes: Eleutéria Guerra Pacheco Mendes - Diretora Presidente,  Silvestre Rodrigues da Silva -
Membro da Comunidade, Mirian das Graças Damasceno – Presidente da Associação dos Servidores da
FJZB – ASSPOLO, Alberto Gomes de Brito - Superintendente de Uso Público - SUEUP, Filipe Carneiro Reis
- Superintendência De Conservação e Pesquisa – SUCOP (subs�tuto),  Antonio
Elvidio Figueiredo - Superintendente Administra�vo e Financeiro-SUAFI, Naiara Soares Feitosa Aguiar –
Chefe da Procuradoria/PROJUR (convidada) e Daniella dos Santos Campo Guimarães, Secretaria
Execu�va dos Órgãos Colegiados. A reunião teve início às quatorze horas e trinta minutos com abertura
da pauta e verificação de Quórum. Assim, passou-se à Ordem do Dia: PROCESSO SEI 00196-
00001715/2019-67 - Trata-se de solicitação da Superintendência de Conservação e Pesquisa,
conforme Despacho SEI-GDF  FJZB/GAB/SUCOP (32120097), para a confecção de 374 suportes, visando a
instalação de placas informa�vas das espécies do Zoológico.  O relator Silvestre Rodrigues Da Silva foi
pela aprovação e ra�ficação da dispensa de licitação para aquisição dos suportes.  O Conselho aprovou
por unanimidade. PROCESSO SEI 00196-00001517/2019-01 - Tratam os autos de ques�onamento quanto
aos boletos de Fevereiro e de Março dos permissionários, se poderão ser confeccionados com desconto
proporcional aos dias em que os pontos es�veram fechados nesta Fundação, considerando o  art. 2º,
incisos IX e XI, do Decreto nº 41.849, de 27/02/2021 56903095. O Conselho aprovou por unanimidade.
 PROCESSO SEI  00196-00000273/2021-56 - Tratam os autos da Prestação de Contas da Fundação Jardim
Zoológico de Brasília, referente ao exercício de 2020. A prestação de contas  foi subme�da ao Conselho
Delibera�vo para apreciação em  atendimento à alínea "b", inciso XI, ar�go 15, da Instrução Norma�va nº
39, de 15 de abril de 2009. A Conselheira, sra. Miriam Damasceno, assim se manifestou em Parecer: “ De
acordo com o Parecer SEI-GDF n.º 9/2021 -  FJZB/CONSELHOFISCAL (58802197),  concluiu nos seguintes
termos, in verbis: Por ter sido designado como Relator do presente processo, passo a  análise sobre os
documentos ora apresentados. Seguindo a Instrução Norma�va número 02/2016, do Tribunal de Contas
do Distrito Federal, foram segundo o Cheklist apresentado apensados aos autos os documentos ora em
análise, sendo :I - relatório conclusivo do organizador ou tomador de contas, conforme o caso; II - rol de
responsáveis, de acordo com o Capítulo III, Título II, desta Instrução Norma�va, (58514695); III - relatório
de gestão firmado pelo �tular da jurisdicionada, (58515700). onde constam um breve relato da legislação
atualizada e uma síntese das competências da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), com uma
planilha informa�va sobre o trabalho dos 388 (trezentos e oitenta e oito) colaboradores deste ins�tuição,
da mesma forma fora explanado a execução orçamentária e  financeira dos programas realizados na
FJZB, sendo empenhado 90,244% do autorizado em despesas , sendo o valor liquidado de 89,844% do
valor empenhado no exercício. Foi informado a�vidade importante como a reprodução de espécimes de
espécimes ameaçadas de ex�nção, realizadas em conjunto com o Ins�tuto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio), apreensões realizadas pelo Ins�tuto  Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis (IBAMA) e do Batalhão de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Distrito
Federal (BPMA/PMDF), desenvolve o relato informando do atendimento Veterinário e Nutricional, onde
também constam como ins�tuições parceiras o Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS-DF) e a
Universidade de Brasília (UnB), outra importante missão desenvolvida pela FJZB, consiste na temá�ca da
Educação Ambiental, realizadas junto ao público visitante, escolas visitantes e semanas temá�cas entre
outras a�vidades. Foram informados os obje�vos a�ngidos com a u�lização de Emendas Parlamentares e
fora informado sobre o Programa "REINTEGRA CIDADÃO" , realizado através de Contrato de Prestação de
serviços com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), na busca pela ressocialização de
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sentenciados, sendo alcançado o público de em média 04 (quatro) sentenciados por mês. Foram
liquidados 95,817% do total empenhado para Programa Operação Especial, que são relacionados a
execução de Sentenças Judiciais, conversão de Licença Prêmio em Pecúnia, ressarcimentos, indenizações,
res�tuições, entre outros informados pela administração da FJZB. No informado relacionado a Gestão e
Manutenção, foram liquidados 89,01% do total empenhado para o exercício de 2020, com a�vidades
relacionadas a Administração de Pessoal, Bene�cios a Servidores, Manutenção de Serviços
Administra�vos, Publicidade e Propaganda, informados pela Gestão da FJZB. Foram prestadas
informações complementares, relacionadas com a permissão de exploração comercial de lanchonetes,
estratégias de Marke�ng Digital e a contratação de profissional para desenvolver o mapeamento
infográfico para o Zoológico. Foram  informados as mo�vações relacionadas ao momento pandêmico em
que vivemos, onde naturalmente ocasionou uma diminuição no número de visitantes ao Zoológico neste
exercício de 2020. Da mesma foram apresentados algumas problemá�cas relacionadas a execução de
programas, como limitações orçamentárias, devido a con�ngenciamentos, carência de pessoal para
elaboração de projetos, também cabe ressaltar que embora a FJZB tenha receita própria esta cobre cerca
de 10% do necessário para manutenção essencial do Zoológico. IV - demonstrações orçamentárias,
financeiras, patrimoniais e contábeis sinté�cas, exigidas pela legislação aplicável, (58517292), foram aqui
apresentados: Livro Razão do exercício 2020, foi realizado o Termo de Conferência de Caixa no início do
exercício, Demonstra�vo de extrato Bancário, referente ao final do exercício de 2020, constando saldo
zerado, conforme legislação, bem como a referida Conciliação Bancaria, não havendo inconsistências,
conforme o já demonstrado no processo relacionado 00196-00000183/2020-84, já de conhecimento e
outrora objeto de analise pelos Conselheiros deste Conselho Fiscal. Fora informado o valor total de R$
1.177.985,00 (hum milhão cento e setenta e sete mil e novecentos e oitenta e cinco reais) como total de
arrecadação no exercício de 2020.Fora ins�tuída Comissão referente ao Inventário Patrimonial da FJZB,
onde entre outras informações prestadas fora informado que encontra-se em processo de cadastramento
dos bens imóveis junto ao GDF-SISGEPAT, contudo fora prejudicado devido ao processo ainda em
conclusão do registro dos móveis do acervo patrimonial desta Fundação. Foi demonstrado o Quadro de
Detalhamento de Despesas, em harmonia com o já informado no Relatório de A�vidades, não sendo
verificadas inconsistências rela�vas ao exercício. No referido a Demonstração das Variações Patrimoniais,
foram informados os dados rela�vos, sendo consideradas per�nentes todas as informações ora prestadas
da mesma forma concernente ao Balanço Patrimonial (58528969), Balanço Financeiro (58529034),
Balanço Orçamentário (58713869), Demonstra�vo relacionado a Arrecadação dos Permissionários
(58716085) e Demonstra�vo de Repasse do Tesouro do GDF, exercício de 2020 (58716138). V - relatórios e
pareceres de órgãos, en�dades ou instâncias que devam se pronunciar sobre as contas dos responsáveis
pela jurisdicionada, consoante previsto em lei, atos cons�tu�vos, deliberações plenárias do TCDF e em
decisão norma�va, presente no Relatório 3 (58716512) assinado pelo Senhor Evandro Por�rio Pereira,
Organizador da Prestação de Contas da FJZB. VI - relatório e cer�ficado de auditoria do órgão central de
controle interno com manifestação sobre irregularidade ou ilegalidade constatada e providência corre�va
recomendada, bem assim quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e
patrimonial; VII - pronunciamento do dirigente a que alude o art. 51 da Lei Complementar n.º 01/1994
sobre as contas e o parecer do órgão central de controle interno, atestando haver tomado conhecimento
das conclusões neles con�das. Do que fora ora apresentado pelos Gestores e responsáveis pela FJZB, sou
de parecer pela aprovação da Prestação de Contas Anual, exercício de 2020, ao qual submeto ao Pleno do
Conselho Fiscal da FJZB. Desta forma, e de total acordo com o Parecer SEI-GDF n.º 9/2021
- FJZB/CONSELHOFISCAL (58802197) e documentos apresentados pelos Gestores e responsáveis pela FJZB,
 aprovo ao autos, e encaminho o presente processo para con�nuidade.” O Conselho Delibera�vo apreciou
e aprovou por unanimidade a prestação de contas/exercício 2020. Nada mais havendo a tratar,  a
Diretora- Presidente deu por encerrada a reunião. Eu, Daniella dos Santos Campos Guimarães, Secretária
Execu�va dos Órgãos Colegiados, lavrei a presente Ata, que assino com a Sra. Eleutéria Guerra Pacheco
Mendes e demais par�cipantes.

 

 

ELEUTÉRIA GUERRA PACHECO MENDES  
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Diretora Presidente 

 

SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA

Membro da Comunidade

 

MIRIAN DAS GRAÇAS DAMASCENO

Presidente da Associação dos Servidores da FJZB – ASSPOLO

 
 ALBERTO GOMES DE BRITO

 Superintendente de Uso Público – SUEUP

 

FILIPE CARNEIRO REIS

Superintendência De Conservação e Pesquisa – SUCOP  (subs�tuto)

 

ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO 

Superintendente Administra�vo e Financeiro-SUAFI

 

NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR 

Chefe da Procuradoria/PROJUR (convidada)

 

DANIELLA DOS SANTOS  CAMPOS GUIMARÃES

Secretaria Execu�va dos Órgãos Colegiados

 

 

Documento assinado eletronicamente por DANIELLA DOS SANTOS CAMPOS GUIMARÃES -
Matr. 174811-4, Secretário(a) Execu�vo(a) dos Órgãos Colegiados, em 31/03/2021, às 09:35,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE CARNEIRO REIS - Matr.0273847-3,
Superintendente de Conservação e Pesquisa-Subs�tuto(a), em 31/03/2021, às 09:50,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por NAIARA SOARES FEITOSA AGUIAR - Matr.0273615-2,
Chefe da Procuradoria Jurídica, em 31/03/2021, às 12:09, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ELEUTERIA GUERRA PACHECO MENDES -
Matr.0273484-2, Diretor(a)-Presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, em
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31/03/2021, às 18:16, conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015,
publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ELVIDIO FIGUEIREDO - Matr. 275324-3,
Superintendente Administra�vo(a) e Financeiro(a), em 31/03/2021, às 20:24, conforme art. 6º
do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por ALBERTO GOMES DE BRITO - Matr.0392481-5,
Superintendente de Educação e Uso Público, em 05/04/2021, às 14:07, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SILVESTRE RODRIGUES DA SILVA - Matr.0275718-4,
Conselheiro(a) Delibera�vo(a), em 05/04/2021, às 16:42, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por MIRIAM DAS GRAÇAS DE MELO DAMASCENO -
Matr. 0274845-2, Conselheiro(a) Delibera�vo(a), em 05/04/2021, às 20:23, conforme art. 6º do
Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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