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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento é parte integrante da prestação de contas dos 

ordenadores de despesas do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) junto à Auditoria 

Geral do Estado do Rio de Janeiro (AGE) e corresponde ao Relatório Anual da 

Gestão previsto no anexo IV, item 24, da Deliberação TCE-RJ n° 278/2017 e na 

Instrução Normativa AGE-RJ n° 48/2019. 

 

Além de atender às referidas exigências legais, busca-se evidenciar a 

performance do instituto, ao longo do exercício de 2019, no tocante às ações de 

proteção, controle e recuperação ambiental, bem como às ações administrativas e 

de suporte, inclusive a sua execução orçamentária, financeira e patrimonial. Dessa 

forma, pretende-se aqui retratar as ações mais relevantes a cargo do INEA no ano 

de 2019 no cumprimento de sua missão de proteger, conservar e recuperar o meio 

ambiente do estado do Rio de Janeiro, visando ao desenvolvimento sustentável.  

Por último, cumpre ressaltar que as informações nele contidas não esgotam 

todas as nossas ações ou entregas, apenas contempla as realizações consideradas 

mais significativas sob o ponto de vista da instituição. 

1.1 Histórico 

O INEA é uma entidade integrante da Administração Pública Estadual Indireta 

vinculada à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), cuja 

criação teve como objetivo imprimir maior eficiência na preservação do meio 

ambiente do estado do Rio de Janeiro, a partir da fusão de três órgãos: FEEMA 

(Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente), SERLA (Superintendência 

Estadual de Rios e Lagoas) e IEF (Instituto Estadual de Florestas). 

 

Criado pela Lei Estadual n° 5.101, de 04 de outubro de 2007, o INEA, cuja 

atuação é submetida ao regime autárquico especial, com autonomia administrativa, 

financeira e patrimonial. A instalação do INEA foi efetivada com a promulgação do 

Decreto Estadual n° 41.628, em 12 de janeiro de 2009, o qual estabeleceu a sua 

estrutura organizacional, sua forma de organização e suas competências. 

 

Compete ao INEA a função de executar as políticas estaduais do meio 

ambiente, de recursos hídricos e de recursos florestais adotadas pelos Poderes 

Executivo e Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Sua estrutura, atualmente, é 

regida pelo Decreto Estadual n.º 46.619, sendo composta pela Presidência e por 

seis Diretorias, cujos titulares compõem seu Conselho Diretor, presidido pelo 

Presidente da instituição, mediante as seguintes principais competências: 

● Diretoria de Licenciamento Ambiental: conduzir os 

procedimentos de licenciamento ambiental, que contenham ou não 
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autorizações e demais atos relativos a recursos hídricos e à política 

florestal; gerenciar o uso de agrotóxicos em âmbito estadual; editar 

atos de outorga e extinção de direito de uso dos recursos hídrico; 

aprovar Projetos de Alinhamento de Rio, de Orla de Lagoa ou 

Laguna e demarcar Faixas Marginais de Proteção; emitindo as 

análises e pareceres correspondentes.  

 

● Diretoria de Pós-licença: orientar e coordenar o exercício das 

atividades de fiscalização, acompanhamento pós-licença e de 

controle da poluição ambiental, mediante a adoção de medidas de 

polícia, cautelares e lavratura de autos de constatação e de infração; 

coordenar e executar ações de acompanhamento de atividades 

licenciadas ou autorizadas, verificando o cumprimento das 

condições e restrições da licença ou autorização ambiental; e 

analisar as impugnações apresentadas em face das sanções 

administrativas de multa e apreensão aplicadas em virtude de 

cometimento de infrações ambientais. 

 

● Diretoria de Biodiversidade, Áreas Protegidas e 

Ecossistemas: orientar a gestão dos espaços territoriais 

especialmente protegidos; planejar a criação, implantação, gestão, 

proteção e fiscalização das unidades de conservação estaduais, 

bem como reconhecer reversas particulares do patrimônio natural; 

administrar as unidades de conservação estaduais, inclusive 

submetendo seus planos de manejo para aprovação; propor normas, 

diretrizes, planos e estratégias de atuação relacionadas à definição 

de políticas públicas direcionadas à preservação da biodiversidade 

fluminense e à proteção, manutenção e restauração da Mata 

Atlântica do estado; e fomentar a coleta de sementes e produção de 

mudas, a adequação ambiental de imóveis rurais e manejo 

sustentável de produtos e subprodutos florestais. 

 

● Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental: 

planejar, coordenar e executar ações e projetos estratégicos 

relacionados à segurança hídrica estadual, bem como exercer a 

gestão e o monitoramento qualitativo e quantitativo dos recursos 

hídricos estaduais, além dos principais mananciais de abastecimento 

do Estado; coordenar o sistema estadual de gerenciamento de 

recursos hídricos e a cobrança aos usuários pelo uso dos recursos 

hídricos estaduais; coordenar o desenvolvimento de estudos de 

prevenção, mitigação, adaptação e recuperação relativos à gestão 

do risco de inundações, eventos extremos e segurança de 
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barragens; e realizar o controle ambiental, por meio de programa de 

monitoramento quali-quantitativo dos corpos d'água e dos efluentes 

líquidos; e da qualidade do ar e das emissões atmosféricas. 

 

● Diretoria de Recuperação Ambiental: elaborar projetos, 

organizar e realizar obras e intervenções destinadas a recuperar a 

qualidade dos corpos hídricos e suas margens, prevenindo e 

controlando inundações; e expedir atos e instrumentos que importem 

em obrigações institucionais relativos aos contratos e licitações de 

obras e intervenções ambientais. 

 

● Diretoria de Gente e Gestão: promover a administração de 

pessoas e seus subsistemas, definindo políticas de direitos, deveres, 

vantagens e benefícios; promover o desenvolvimento de pessoas 

para garantir o melhor aproveitamento do potencial dos servidores; 

propor desdobramento de metas para as demais áreas e 

acompanhar os resultados por meio de uma gestão por indicadores 

com foco na melhoria contínua; realizar o acompanhamento dos 

projetos estratégicos; e fomentar o estudo e a pesquisa relacionada 

às finalidades institucionais. 

A atuação desconcentrada do INEA acompanha a divisão do território 

fluminense em regiões hidrográficas, com a exceção da bacia do rio guandu, 

integrando assim a gestão ambiental e a de recursos hídricos. Nesse caso, oito 

superintendências regionais estão estruturadas para licenciar atividades e 

empreendimentos de baixo e médio potencial poluidor e atender às demandas da 

sociedade relativas às questões ambientais de todos os municípios do estado. Cabe, 

também, às superintendências diminuir distâncias, ampliar oportunidades e, ao 

mesmo tempo, promover mecanismos mais eficientes de controle, acompanhamento 

e integração das ações de gestão ambiental. 

 

Por último, cumpre informar que o INEA contou com um corpo funcional de 

1.134 servidores em efetivo exercício. Ao longo dos últimos dez anos, o quantitativo 

total de servidores da instituição, incluindo servidores cedidos, teve a seguinte 

distribuição: 1.188 (2009), 1.293 (2010), 1.396 (2011), 1.513 (2012), 1.509 (2013), 

1.519 (2014), 1.401 (2015), 1.376 (2016), 1.318 (2017) e 1.203 (2018). 

 

1.2 Contexto 

O atual cenário econômico, nacional e estadual, exerce grande pressão sobre 

recursos naturais estaduais, em virtude de seu modelo de desenvolvimento pautar-

se, essencialmente, em investimentos maciços, públicos e privados, nos setores de 
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infraestrutura, indústria do petróleo e indústrias de base de grande porte do ramo 

siderúrgico, portuário e turístico, principalmente.  

 

Por conseguinte, o setor ambiental do Estado do Rio de Janeiro sofre grande 

pressão, sob uma forma dicotômica. De um lado, por parte do setor produtivo, sob o 

qual é intensamente cobrado por um sistema de licenciamento ambiental ágil, 

inovador e eficiente, e de outro, por parte da sociedade, sob o qual é exigido por 

políticas de regulação e fiscalização ambiental atuantes, transparentes e eficazes. 

 

Diante de seu papel estratégico no desenvolvimento econômico do Rio de 

Janeiro, o setor ambiental do Estado caminhou no sentido de uma reorganização e 

racionalização de sua estrutura administrativa, por meio da implantação da fusão de 

órgãos, da gestão orientada para resultados, da profissionalização da gestão, da 

valorização do servidor público e do aperfeiçoamento dos processos administrativos; 

como desdobramentos das ações de reestruturação do Estado. 

 

Com isso, a partir do pressuposto de que o desempenho do aparelho estatal é 

cada vez mais pressionado pela comparação com a qualidade e os custos dos 

serviços prestados pelo setor privado e pela compreensão de que o mero 

cumprimento de rotinas burocráticas, por si só, não é condição suficiente para a 

produção dos resultados esperados, projetou-se um processo sustentável de 

reconstrução da gestão pública estadual. 

 

1.3 Estratégia 

A atuação de qualquer organização é direcionada para o cumprimento de seu 

propósito estratégico: missão. A missão é a definição do propósito norteador da 

unidade – o porquê de sua existência. É ela que estabelece a sua razão de ser e 

reflete a motivação dos colaboradores em se envolverem cada vez mais com o 

trabalho. O cumprimento do propósito de uma unidade administrativa requer o 

esclarecimento da situação futura pretendida em termos de visão. A visão de futuro 

diz respeito à mudança, ao crescimento e à transformação da unidade em questão. 

Normalmente, é expressa por uma declaração que denota como a unidade quer 

estar posicionada no longo prazo. 

 

Missão 

O INEA surge com a missão de proteger, conservar e recuperar o 

patrimônio ambiental do Estado do Rio de Janeiro para promover a 

agenda do desenvolvimento sustentável, sendo um órgão gestor 

ambiental de referência, exercendo um papel estratégico no 

desenvolvimento do Estado. 
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Visão 

Ser um órgão gestor ambiental de referência, exercendo um papel 

estratégico na agenda de desenvolvimento do Estado do Rio de 

Janeiro, com quadro funcional qualificado e valorizado, credibilidade 

e atuação descentralizada. 

Com a intenção de resgatar a excelência técnica e inovadora das instituições 

que deram origem ao INEA – valorizando a sua cultura e expertise próprias, que 

sempre estiveram na vanguarda das políticas de preservação, fiscalização e 

recuperação ambiental no estado – foi feito um diagnóstico focado em sua estrutura, 

processos de trabalho e recursos financeiros e não-financeiros. A partir dele, foi 

proposto um novo modelo que almejava disseminar uma cultura de gestão orientada 

para a entrega de resultados, com foco em meritocracia, valorização do capital 

humano e estabelecimento de metas.  

 

Desse modo, a fim de cumprir com o seu propósito e, por conseguinte, obter a 

situação futura pretendida, o INEA passou a se estruturar em função de eixos de 

atuação, os chamados “Desafios do Ambiente”, a saber: i) licenciamento ambiental e 

pós-licença; ii) qualidade ambiental; iii) cobertura vegetal e proteção da 

biodiversidade; iv) governança das águas e segurança hídrica; v) recuperação 

ambiental; vi) socioambiental; e vii) modernização da gestão e desenvolvimento de 

pessoas. Os esforços passaram, então, a ser direcionados para as áreas finalísticas. 

Nesse sentido, no tocante ao exercício de 2019, a política ambiental foi orientada, 

principalmente, por metas-síntese de 100 e 180 dias, a saber: 

 

● Metas de 100 dias: 1) Revisar as áreas de atuação administrativa, 

dimensionando equipes sem aumento de despesas; 2) Auditar o 

passivo de licenciamento existente para propor ações direcionadas à 

redução de 10% de seu montante; 3) Ampliar o processo administrativo 

digital de licenciamento ambiental para abarcar todos as unidades 

protocoladoras; 4) Padronizar a abertura de processos de 

licenciamento para unificar procedimentos entre a sede e as 

superintendências regionais; e 5) Simplificar os procedimentos de 

outorga de recursos hídricos para dar celeridade ao processo de 

abertura e avaliação dos requerimentos. 

 

● Metas de 180 dias: 1) Desenvolver protótipo de sistema para 

consolidar os bancos de dados e de informações sobre Estudos 

Ambientais georreferenciados, disponibilizando-os para pesquisas e 

consultas públicas; 2) Elaborar o Plano de Controle de Emissões 

Atmosféricas para estabelecimento dos indicadores de controle da 

qualidade do ar; 3) Elaborar norma para ampliação de prazo de 

validade dos instrumentos de licenciamento ambiental de acordo com 
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critérios de sustentabilidade; e 4) Fomentar a logística reversa de 

resíduos sólidos como condicionante de licenciamento ambiental. 

 
2. REALIZAÇÕES 

Nesta seção, serão apresentadas as principais realizações, por eixo de 

atuação a cargo do INEA, ao longo do ano de 2019, durante o exercício de suas 

atribuições. Cumpre ressaltar que as informações aqui contidas não esgotam todas 

as suas ações ou entregas, apenas representam as mais significativas sob o ponto 

de vista da instituição. 

2.1 Licenciamento ambiental e pós-licença 

O eixo licenciamento e pós-licença faz parte de um grande esforço do INEA 

para modernizar e agilizar a gestão ambiental fluminense. Nesse sentido, espera-se 

facilitar o acesso do requerente ao INEA e simplificar os trâmites processuais para 

promover a redução no tempo de análise a fim de dar conta dos projetos e 

empreendimentos voltados para o desenvolvimento socioeconômico do estado. Por 

outro lado, almeja-se aumentar a efetividade da prevenção do dano ambiental a 

partir do redirecionamento do esforço da Instituição do licenciamento para as ações 

de fiscalização e acompanhamento que intentam não só garantir a operação das 

atividades licenciadas de acordo com as condicionantes estabelecidas, mas também 

coibir operações ou práticas em desconformidade com a lei. 

 

Objetivo: i) responder os novos requerimentos SLAM em até 180 dias e eliminar o 

passivo inventariado; ii) redirecionar o esforço da Instituição do licenciamento para o 

pós-licença; iii) ampliar as vistorias de fiscalização e de pós-licença; e iv) rever e 

simplificar procedimentos. 

 

Principais linhas de atuação: 1) emitir licenças, certidões e autorizações ambientais; 

2) analisar estudos de impacto ambiental; 3) realizar vistorias de licenciamento, de 

acompanhamento de condicionantes e de fiscalização; 4) aplicar sanções e multas 

ambientais em operações ou práticas em desconformidade com a lei; 5) apreciar 

impugnações a autos de infração; 6) habilitar e fiscalizar os municípios no 

licenciamento ambiental; e 7) simplificar trâmites processuais. 

 

Principais Resultados: 

 

1) Emissão de 4.911 instrumentos de licenciamento ambiental, cujo tempo 

médio de análise foi de 849 dias, sendo 61% do montante deferido e o 

restante indeferido. Foram abertos 4.487 requerimentos, dos quais 46% 

respondidos dentro do prazo legal de 180 dias. Dos 8.665 requerimentos do 
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passivo inventariado pendentes de análise, foram tratados 2.466, o que 

representa uma redução de 28,5% do montante inicial.  

2) Apreciação de 4 estudos de impacto ambiental em decorrência da 

implantação de atividades ou empreendimentos de grande potencial poluidor 

e de degradação do meio ambiente. 

3) Realização de 702 vistorias de fiscalização contra crimes ambientais e de 672 

vistorias de acompanhamento de condicionantes de instrumentos de 

licenciamento ambiental em vigor, além de outras 4.821 vistorias de 

fiscalização e pós-licença nas superintendências. 

4) Emissão de 73 alertas de supressão de vegetação que resultaram em ações 

individuais e conjuntas com a SICCA ou MPERJ com a vistoria in loco de 30 

hectares. 

5) Realização de 262 vistorias de fiscalização conduzidas exclusivamente por 

guarda-parques nas unidades de conservação. 

6) Emissão de 2.120 autos de infração, cujo montante das sanções perfaz 

R$42,5 milhões. 

7) Adoção de 205 medidas cautelares (suspensões parciais, suspensões totais, 

apreensões ou embargos) decorrentes de ações de fiscalização diversas. 

8) Análise de 740 processos de impugnação contra os autos de infração 

emitidos, com a elaboração de 572 pareceres conclusivos. 

9) Realização de 147 vistorias de fiscalização para atendimento único e 

exclusivo de solicitações do Ministério Público. 

10) Elaboração de 3.831 respostas pelas superintendências regionais para 

atendimento de denúncias da sociedade civil ou de solicitações do Ministério 

Público, Polícia Civil e outras instituições.  

11) Habilitação de 2 novos municípios ao licenciamento ambiental 

descentralizado, abrangendo, agora, 60 de um total de 92 municípios, além 

da capacitação de gestores ambientais municipais. 

12) Publicação do novo Sistema Estadual de Licenciamento e demais 

procedimentos de Controle Ambiental - SELCA, Decreto Estadual n° 46.890, 

com a previsão de novos instrumentos, prazos de validade, condições de 

renovação, formas de governança, critérios de fiscalização etc.  

13) Realização do “Ciclo de Debates sobre Direito Ambiental: A Simplificação Do 

Licenciamento Ambiental No Estado do Rio de Janeiro”. 

14) Criação de 7 resoluções como forma de medidas para a simplificação dos 

procedimentos de outorga de recursos hídricos (NOP-INEA-33, 37, 38, 39, 40, 

41 e 42). 

15) Implantação do processo administrativo digital em todas as unidades 

protocoladoras de licenciamento ambiental (6 gerências e 8 

superintendências). Desde abril, com a exceção de EIA/RIMA, todos os 

requerimentos são abertos no formato digital. 



Folha 11 de 29 

 

16) Publicação do Guia Prático do Poder de Polícia Ambiental: fiscalização, 

medidas de polícia e sanções administrativas, a fim de padronizar 

procedimentos dos agentes fiscais e, com isso, aumentar a eficácia dos atos 

administrativos. 

17) Celebração de 5 Termos de Ajustamento de Condutas (TAC) em razão de 

suspensão de multas ou de Autorização Ambiental de Funcionamento, cujo 

montante é de R$815.446.271,78, além da celebração de outros 5 Termos 

Aditivos para prorrogar o prazo de vigência, alterar cláusulas ou o plano de 

ação, conforme o caso. 

18) Monitoramento de 59 Termos de Ajustamento de Condutas (TAC) ou Termos 

de Compromisso Ambiental (TCA), cujo montante é de R$1.748.226.066,48. 

19) Edição de 3 pareceres jurídicos (INEA/PGE – RD n°s 02, 3 e 8/2019): 

Súmulas de direito ambiental; Teoria do ganho ambiental e os requisitos para 

sua aplicação; e Responsabilidade administrativa e a possibilidade de 

aplicação de sanções restritivas de direitos. 

20) Criação de campo específico no Portal do INEA que permite a consulta 

unificada a processos de licenças ambientais.  

 

2.2 Qualidade ambiental do ar, água e solo 

O eixo qualidade ambiental faz parte de um grande esforço do INEA no 

sentido de coordenar as ações e integrar setores de controle ambiental por meio de 

programas de monitoramento quali-quantitativo sobre os corpos d’água, as bacias 

áreas e o uso do território, de modo a atender às políticas de comando e controle do 

Estado no tocante à efluentes líquidos industriais, resíduos sólidos e emissões 

atmosféricas. De modo adicional, almeja-se aumentar o acesso à água potável e à 

coleta e tratamento de esgoto por parte de uma fração da população desassistida 

pelas concessionárias públicas e privadas. 

 

Objetivo: i) monitorar e informar a qualidade ambiental do ar, água e solo; ii) 

credenciar e certificar unidades laboratoriais; iii) controlar efluentes líquidos 

industriais, resíduos sólidos e emissões atmosféricas; e iv) promover o acesso à 

água potável, a coleta e tratamento de esgoto e a destinação adequada de resíduos 

sólidos.  

      

Principais linhas de atuação: 1) monitorar quali-quantitativamente a qualidade 

ambiental do ar, água e solo; 2) combater a emissão atmosférica, destinação de 

resíduos sólidos e a emissão de efluentes líquidos residenciais ou industriais em 

desconformidade com os preceitos legais; 3) emitir boletins hidrometeorológicos, de 

balneabilidade, de risco de incêndios florestais, de qualidade do ar e de qualidade da 

água; e 4) realizar análises laboratoriais sobre a qualidade ambiental dos corpos 

d’água.  
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Principais Resultados:  

 

1) Realização de 402 vistorias de monitoramento de efluentes industriais e de 

qualidade da água, além de 112 vistorias de monitoramento de emissões 

atmosféricas e de qualidade do ar. 

2) Divulgação de 365 boletins hidrometeorológicos, 615 boletins de 

balneabilidade e 365 boletins de risco de incêndios florestais. 

3) Recebimento e análise de aproximadamente 2 milhões de manifestos de 

transporte de resíduos, documento obrigatório que registra informações do 

transporte de resíduos desde a fonte geradora até a sua destinação final. 

4) Publicação do livro Diagnóstico dos Acidentes Ambientais no Estado do Rio 

de Janeiro de 1983-2016: enfoque no transporte rodoviário de produtos 

perigosos. 

5) Realização de 47 mil análises laboratoriais de amostras de água, além do 

credenciamento de 17 laboratórios públicos e/ou privados. 

6) Acompanhamento rotineiro de 290 pontos de monitoramento de 

balneabilidade espalhados por 201 praias de todo o estado. 

7) Credenciamento de 193 empresas no programa PROCON-água e de 190 

empresas no programa PROCON-ar. 

8) Aprovação pelo INMETRO da rede de monitoramento da qualidade do ar 

realizada pelo INEA no estado. 

 

2.3 Governança das águas e segurança hídrica 

O eixo governança das águas e segurança hídrica faz parte de um grande 

esforço do INEA no sentido de assegurar à atual e às futuras gerações o acesso à 

água de qualidade e em quantidade suficiente por meio de instrumentos de gestão 

que intentam garantir o uso sustentável dos recursos hídricos disponíveis, além de 

propor ações que visem à proteção e à recuperação de mananciais e fontes de 

abastecimento hídrico.  

 

Objetivo: i) zelar pela segurança hídrica; ii) assegurar o uso sustentável dos recursos 

hídricos; e iii) recuperar e proteger zona de mananciais ou fontes de abastecimento. 

      

Principais linhas de atuação: 1) controlar a outorga de recursos hídricos e a certidão 

de faixas marginais de proteção; 2) cobrar pelo uso da água fluvial ou subterrânea; 

3) celebrar contratos de gestão com delegatárias dos comitês de bacia hidrográfica; 

4) realizar a fotogrametria de áreas prioritárias em zona de mananciais ou fontes de 

abastecimento; e 5) proteger e recuperar áreas de proteção permanente 

estratégicas. 

 

Principais Resultados: 
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1) Cadastramento de 2.739 novos pontos de interferência usuários de água 

regularizados no CNARH (Cadastro Nacional de Usuários de Recursos 

Hídricos), perfazendo o montante de 11.045 pontos de interferência 

cadastrados em todo o estado. 

2) Incorporação de 117 novos usuários, o que acarretou cobrança de 1.120 

usuários pelo uso da água, com uma arrecadação anual de R$58,3 milhões. 

3) Repasse de R$66,0 milhões para as agências/comitês de bacia hidrográfica, 

decorrente de arrecadação do FUNDRHI (o maior valor histórico registrado).  

4) Realização de 27 vistorias de inspeção de segurança de barragens. 

 

2.4 Emergências ambientais e controle de inundações 

O eixo emergências ambientais e controle de inundações faz parte de um 

grande esforço do INEA no sentido de atender às ocorrências ambientais 

emergenciais tecnológicas com envolvimento de produtos químicos perigosos, além 

de prevenir, controlar e mitigar alagamentos ou inundações nas zonas de habitação 

em torno de faixas marginais de proteção dos corpos hídricos. 

 

Objetivo: i) prevenir, controlar e mitigar alagamentos e inundações em decorrência 

de transbordamento de corpos hídricos; e ii) mitigar o impacto ambiental de 

acidentes tecnológicos com produtos químicos perigosos. 

 

Principais linhas de atuação: 1) emitir alertas de cheias à população possivelmente 

afetada em razão dos níveis dos rios ou de chuvas; 2) implantar e operar estações 

hidrometeorológicas; 3) atender a ocorrências ambientais emergenciais tecnológicas 

com envolvimento de produtos químicos perigosos; e 4) realizar exercícios 

simulados de emergência ambiental. 

  

Principais Resultados: 

 

1) Divulgação de 1.278 alertas de cheias, sendo apenas 7 de transbordamento, 

para diversos segmentos da população de 32 municípios a partir de uma rede 

de 114 estações de monitoramento hidrometeorológica telemétrica, 

distribuídas por 63 corpos hídricos.  

2) Realização de 171 atendimentos diversos em caráter de emergências 

decorrentes de acidentes ou incidentes de cunho ambiental, além da prática 

de 12 exercícios simulados.  

 

2.5 Cobertura florestal e proteção da biodiversidade 

O eixo cobertura vegetal e proteção da biodiversidade das águas faz parte de 

um grande esforço do INEA no sentido de conservar a biodiversidade fluminense por 

meio da criação e gestão das unidades de conservação estaduais e da produção de 
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mudas de espécies arbóreas nativas, além da promoção e fomento da restauração 

de áreas degradadas da mata atlântica do Rio de Janeiro, visando à preservação 

dos ecossistemas nativos e das paisagens naturais notáveis, ao aumento da 

cobertura florestal e à proteção da flora e da fauna nativas. 

 

Objetivo: i) aumentar a área conservada e restaurada; ii) melhorar a infraestrutura 

das UC estaduais; e iii) fomentar o uso público e a visitação pública nos parques 

estaduais.  

      

Principais linhas de atuação: 1) conservação da biodiversidade e restauração da 

cobertura vegetal; 2) estruturação das unidades de conservação; 3) fomento ao uso 

público e a visitação pública; e  

 

Principais Resultados: 

 

1) Incremento de 4.302,5 hectares de área conservada no ERJ com a 

demarcação de unidades de conservação, alcançando o patamar de 

1.249.617,72 hectares em 2019, com a criação da unidade Refúgio da Vida 

Silvestre do Vale do Puris. 

2) Área protegida por Unidades de Conservação Estaduais alcançou o patamar 

de 462.469,02 hectares. 

3) Área de reserva legal no estado alcançou o patamar de 13.305,51 hectares. 

4) Aumento de 204.676 no número de visitantes nos parques estaduais em 

comparação com o ano de 2018 com o auxílio de eco-contadores e livros de 

registro, alcançando o patamar de 431.917 pessoas. 

5) Incorporação de 31 novos Guarda-parques às diversas unidades de 

conservação estaduais.  

6) Restauração de 147,33 hectares de área degradada no ERJ, alcançando o 

patamar de 6.695,09 hectares em 2019. 

7) Regularização de 188,53 hectares de área fundiária, com a imissão de 

propriedades inseridas dentro de parques estaduais. 

8) Emissão de 5 Certificados de Reconhecimento RPPN em razão de áreas de 

conservação permanente, totalizando 90 unidades em diversos municípios, 

alcançando o patamar de 8.297,87 hectares, entre elas: Bugios da 

Esperança, com 5,65 hectares, em Miracema, Ilan, com 50,7 hectares, em 

Angra dos Reis, e Fazenda Ribeirão Preto, em Barra do Piraí. 

9) Manejo e sinalização de 135 km de trilhas para estimular o uso público dos 

parques estaduais e aumentar a segurança dos usuários. 

10) Produção de 34.204 mudas pelos hortos florestais estaduais.       

11) Realização de eventos de visitação pública em diversos parques estaduais 

que contaram com a participação de 402 pessoas no programa ‘vem 

passarinhar’ e de 410 pessoas no programa ‘vem pedalar’. 
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12) Realização do curso de capacitação em prevenção e defesa de incêndios 

florestais, contemplando 125 agentes públicos dos municípios de Nova 

Iguaçu, Queimados e Paracambi. 

13) Realização do curso de capacitação em voluntariado ambiental, 

contemplando 96 profissionais para atuarem em diversos parques estaduais. 

14) Realização do curso de credenciamento de guias e condutores de visitantes 

nos parques estaduais, contemplando 15 profissionais para atuarem em 

diversos parques estaduais. 

15) Credenciamento de 5.743 novos cadastros ambientais rurais, perfazendo o 

montante de 51.966 cadastros contemplados pelo CAR, abrangendo 

402.181,66 hectares. 

16) Contratação de 162 produtores rurais para beneficiarem-se de pagamentos 

por serviços ambientais para conservar parte de suas áreas ou para converter 

a sua produção em práticas sustentáveis. 

17) Edição de 2 pareceres jurídicos (INEA/PGE – RD n° 21/2019 e 01/2020): 

Possibilidade de utilização temporária de imóveis inseridos no interior de 

unidades de conservação, mediante atendimento de certos requisitos; e Da 

reserva legal para licenciamento ambiental de empreendimentos lineares. 

18) Publicação do Manual de Procedimento para o Monitoramento e Avaliação de 

Áreas em Restauração Florestal. 

19) Realização do 3º Encontro do Observatório Florestal Fluminense, contando 

com a participação de 300 interessados. 

20) Realização do 1º Seminário de Observação de Aves e Turismo em Unidades 

de Conservação, contando com a participação de 70 contempladores.  

21) Lançamento de campo específico no Portal Inea para o cadastro online de 

interessados em obter a guarda provisória de animais silvestres 

impossibilitados de voltar à natureza. 

22) Lançamento do espaço virtual (www.proespecies.eco.br) para 

acompanhamento das ações desenvolvidas para a conservação de 290 

espécies de fauna e flora brasileiras em situação de perigo e extinção. 

23) Autorização para a realização de 48 pesquisas científicas em unidades de 

conservação estaduais. 

24) Realização de diversos eventos esportivos autorizados nas unidades de 

conservação estaduais com a participação de 9.858 adeptos. 

 

2.6 Recuperação ambiental de corpos d’água e de faixas marginais de proteção 

O eixo recuperação ambiental de corpos d’água e de faixas marginais de 

proteção faz parte de um grande esforço do INEA no sentido de restaurar áreas 

degradadas nos corpos d'água em si ou em suas faixas marginais de proteção em 

razão de intervenção humana ou de ação das intempéries. Ao mesmo tempo, 

pretende realizar o desfazimento de construções irregulares em áreas não-

edificante, realocando ou reassentando seus ocupantes, se for o caso. 
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Objetivo: i) recuperar corpos d'água e faixas marginais de proteção; 2) mitigar a 

contaminação dos corpos d'água por dejetos industriais e domiciliares; e 3) desfazer 

construções irregulares em áreas não-edificante. 

      

Principais linhas de atuação: 1) desassorear corpos d’água; 2) limpar corpos d’água; 

3) realocar moradias irregulares em zonas de FMP; 4) plantar mudas ou instalar 

equipamentos públicos em zonas de FMP; 5) implantar calhas e parques fluviais 

para controle de inundações; e 6) implantar aterros sanitários consorciados e 

estações de tratamento de água ou de esgoto. 

      

Principais Resultados: 

 

1) Dragagem de sedimentos em mais de 9,8 km de diversos corpos hídricos de 

Campos dos Goytacazes, Itatiaia e Paraíba do Sul, totalizando 88.224 m3. 

2) Dragagem de sedimentos em mais de 5,9 km de diversos corpos hídricos de 

Paraty, Seropédica e Paracambi, totalizando 60.811 m3. 

3) Realização de 316 vistorias para elaboração, acompanhamento ou 

fiscalização de obras de engenharia ambiental. 

4) Realização de 112 vistorias para levantamento de beneficiários, 

acompanhamento ou fiscalização de trabalho social. 

5) Gerenciamento de 23 contratos que contemplam obras, projetos, trabalhos 

socioambientais, além de serviços de supervisão, manutenção, operação e 

reforma, sob um montante de R$102 milhões. 

6) Encerramento de 6 contratos que contemplam obras, projetos, trabalhos 

socioambientais, além de serviços de supervisão, manutenção, operação e 

reforma, sob um montante de R$12 milhões. 

7) Realocação de 15 famílias, além da indenização de 8 famílias, no âmbito dos 

programas que intentam realocar moradias irregulares em zonas de FMP. 

8) Edição da Resolução Inea n° 170/2019, que dispõe sobre a fase preparatória 

das contratações do Instituto. 

9) Viabilização, junto ao Tribunal de Contas do Estado, da modelagem de 

licitação para a contratação de serviços de demolição e desfazimento de 

imóveis – Processo TCE n° 102.460-2/2019. 

10) Lançamento da obra de recuperação do Rio Jacatirão, no município de Duque 

de Caxias, cujo objeto consiste em diversas intervenções para a conservação 

do curso d’água, com a contenção da calha em 2,6 km. 

11) Lançamento e execução de 70% do parque urbano de Belford Roxo à 

margem do Polder do canal do Outeiro, com uma área de aproximadamente 

7.000 m². 
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12) Lançamento das obras de intervenção para a adequação e ampliação de 

Estação de Tratamento de Esgoto na Localidade Ermitage, em Teresópolis, 

bem como operação assistida e manutenção da infraestrutura existente. 

13) Lançamento e execução de 80% da subsede Vale da Revolta do Parque 

Estadual dos Três Picos, Teresópolis, com a construção de Guarita, Pórtico, 

Sede Administrativa, Centro de Visitantes, Casa do Chefe do Parque, 

Alojamento Guarda Parques, Sanitários do Camping e Apoio ao Lazer 

Coberto. 

14) Lançamento e execução de 40% do Mirante do Pontal do Atalaia, Arraial do 

Cabo, com a execução dos serviços de marcação da obra, de terraplenagem 

e de implantação da fundação da estrutura. 

15) Lançamento e execução de 40% da Creche, na localidade Ermitage, em 

Teresópolis, com capacidade para 192 crianças de 0 a 4 anos numa 

edificação térrea de aproximadamente 1.300m², com a execução dos serviços 

de locação da obra, preparo do terreno, terraplenagem, contenção de talude, 

drenagem e de implantação da fundação da edificação. 

16) Lançamento e execução de 60% do Parque Urbano Municipal da Serra da 

Misericórdia, Complexo do Alemão em Ramos, com a execução dos serviços 

de recomposição vegetal prevista, infraestrutura externa, serviços de 

drenagem e recuperação da via de acesso. 

17) Lançamento e execução de 15% de 7 travessias ao longo do rio Bengalas, 

em Nova Friburgo, com a substituição de travessias viárias e de pedestres. 

18) Conclusão de 2 Creches, em São João de Meriti, com capacidade total para 

100 crianças de 0 a 4 anos numa edificação térrea com aproximadamente 

1.500m², com a execução dos serviços de obras estruturais, as instalações 

hidrosanitárias e elétricas, além dos serviços de acabamento das unidades 

escolares. 

19) Implantação de 4 barreiras flexíveis para controle de inundação e 

recuperação ambiental no rio Príncipe, em Teresópolis, com a contenção de 

sólidos e amortização do fluxo de detritos em eventos de inundações. 

20) Implantação de pisos emborrachados e instalação de mobiliários urbanos no 

Mirante Imperial, Morro da Torre, em Vassouras. 

21) Sinalização, iluminação e proteção na Rodovia BR-116, km 80,3, para acesso 

ao condomínio Fazenda Ermitage, Teresópolis, com a execução de serviços 

de sinalização e iluminação, contemplando a implantação de postes, 

luminárias, placas e cercas. 

22) Implantação de infraestrutura física na Floresta Estadual José Zago, em 

Trajano de Moraes, com a execução de serviços de implantação de 

mobiliários urbanos, quiosque e galpão de apoio ao viveiro de mudas. 

23) Revalorização do trecho inicial do rio Carioca e restauração dos reservatórios 

da mãe d’água, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, com a execução de 

serviços de restauração das estruturas históricas de captação e tratamento do 
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rio Carioca e valorização dos aspectos culturais e ambientais, integrando-o 

por meio de uma trilha às Paineiras e ao Corcovado. 

 

 

2.7 Ações socioambientais 

O eixo ações socioambientais faz parte de um grande esforço do INEA no 

sentido de coordenar os diversos trabalhos de cunho socioambiental que visam a 

desenvolver aspectos sociais e ambientais de forma integrada junto aos 

beneficiários de suas políticas públicas, por meio de ações educativas ou 

profissionalizantes que intentam alterar a situação vigente do público-alvo, além, é 

claro, de promover a qualidade ambiental do ar, água e solo. 

 

Objetivo: i) promover a coleta seletiva de resíduos líquidos e sólidos e a posterior 

devida reciclagem; ii) executar políticas de educação ambiental e de serviços 

ambientais; e iii) desenvolver aspectos ambientais e sociais no público-alvo. 

      

Principais linhas de atuação: 1) realizar ações de educação ambiental e de serviços 

ambientais; 2) realizar ações de educação profissionalizante; e 3) promover a coleta 

seletiva e posterior reciclagem. 

 

Principais Resultados: 

 

1) Recolhimento de 375.021 toneladas de material sólido com destinação 

irregular em diversos ecopontos pelo programa ‘olho no lixo’. 

2) Contenção de 17.500 toneladas de lixo flutuante em corpos hídricos afluentes 

da Baía de Guanabara por intermédio de 17 ecobarreiras. 

3) Seleção de 164 proprietários rurais de 6 municípios das regiões Sul e 

Noroeste Fluminense para pagamento por serviços ambientais (PSA) com o 

intuito de converter a produção de modo a adotarem práticas agrícolas 

sustentáveis, no âmbito do programa ‘conexão mata atlântica’, com o 

pagamento de mais de R$ 1 milhão de reais. 

4) Realização de 395 aulas sob a temática socioambiental (funkverde, ecomoda, 

empreendedorismo e educação ambiental), as quais contaram com a 

participação de 707 pessoas.      

5) Construção da plataforma de monitoramento de projetos de educação 

ambiental por intermédio de indicadores, em parceria com MMA. 

6) Realização de 70 ações socioambientais ao longo de todo o estado durante a 

Semana do Meio Ambiente em junho, entre elas: 36 palestras, 16 exposições, 

12 oficinas, 8 ações de plantio de mudas, 8 trilhas guiadas, coletas 

programadas de resíduos etc. 
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7) Recolhimento de 1,5 toneladas de resíduos sólidos a partir de mutirões em 

diversas unidades de conservação estaduais, em celebração ao Dia Mundial 

de Limpeza de Rio e Praias. 

8) Inauguração do Espaço de Convivência Sustentável, na sub-sede localizada 

na Lagoa Rodrigo de Freitas. 

      

2.8 Gestão do conhecimento e desenvolvimento de pessoas 

O eixo gestão do conhecimento e desenvolvimento de pessoas faz parte de 

um grande esforço do INEA para melhorar a execução de políticas públicas 

estaduais de meio ambiente, recursos hídricos e florestais, a partir de uma cultura de 

gestão orientada para a entrega de resultados, com foco em estabelecimento de 

metas globais e setoriais, meritocracia, valorização do capital humano e 

transparência administrativa. Com isso, espera-se incrementar a eficácia e eficiência 

organizacional por meio da difusão de conhecimento e da formação de seu quadro 

técnico e de lideranças com alta capacidade executiva e operacional. 

 

Objetivo: 1) produzir e difundir o conhecimento técnico de seu capital intelectual; 2) 

desenvolver e capacitar os servidores em gestão, liderança e saber técnico, além de 

promover a integração interna; e 3) incorporar práticas de transparência 

administrativa e de prestação de contas à sociedade. 

 

Principais linhas de atuação: 1) desenvolvimento e aperfeiçoamento de lideranças e 

de técnicos; 2) avaliar o desempenho individual de seu quadro efetivo; 3) conduzir 

estudos avaliação de suas políticas públicas; 4) propagar matérias, notas positivas 

ou explicativas na mídia impressa e eletrônica, interna e externa; 5) publicar 

produções técnicas na área ambiental e franquear o acesso ao seu acervo técnico; 

6) incentivar transparência, divulgação e compartilhamento de informações; e 6) 

gerir o cadastro de seu quadro funcional, bem como benefícios e vantagens. 

 

Principais Resultados: 

 

1) Publicação do Decreto estadual n° 46.619/19 que estabelece alterações no 

regulamento do Inea e na sua estrutura organizacional. 

2) Oferecimento de 11 atividades de formação do Eixo Integração (palestras, 

workshops, seminários e eventos), contando com cerca de 275 participantes. 

3) Oferecimento de 04 atividades de formação do Eixo Gestão e Liderança 

(oficinas e cursos), contando com cerca de 96 participantes. 

4) Oferecimento de 9 atividades de formação do Eixo Técnico (cursos, palestras, 

workshops, seminários e eventos), contando com cerca de 2615 participantes. 

5) Avaliação de desempenho individual de 450 servidores para fins de 

progressão e promoção no plano de cargos, carreiras e vencimentos. 
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6) Realização do Programa de Intercâmbio Internacional em Gestão Ambiental 

(Califórnia), contando com 2 participantes da área de licenciamento. 

7) Realização do Programa Por Dentro do INEA, contando com 144 

participantes de 10 instituições de ensino, entre as quais: FAETERJ, UFRJ, 

CEFET, CETIQT e Universidade de Vassouras. 

8) Elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, o 

qual orienta a atuação organizacional para a obtenção de uma situação futura 

em termos de recursos tecnológicos, além, é claro, de explicitar a política de 

governança e gestão dos recursos de TIC. 

9) Publicação Governança de indicadores e metas do licenciamento ambiental e 

do pós-licença, Resolução Inea n° 01/2019, com a definição dos critérios e 

das condições para a pactuação, monitoração, avaliação e publicização do 

desempenho institucional, estipulando as obrigações e responsabilidades.  

10) Diagnóstico do passivo de análise dos requerimentos de licenciamento 

ambiental que apurou 8.665 processos pendentes de análise para direcionar 

ações setoriais no sentido de sua redução. 

11) Estudo de retorno econômico de permissão de uso para exploração de uma 

cafeteria e de uma loja de souvenir na sede do Parque Estadual 

Cunhambebe, no estado do Rio de Janeiro. 

12) Acompanhamento mensal de 10 indicadores de desempenho de interesse 

estratégico, segundo indicação da Casa Civil, além de outros 9 projetos 

estratégicos contemplados pelas Metas de 100 e de 180 dias de Governo. 

13) Publicação de 3 edições da Revista Ineana (nº 7, 8 e Especial PSA). 

14) Publicação de 4 livros digitais (Guia de Poder de Polícia Ambiental, Manual de 

Áreas Reflorestadas, Diagnóstico de Acidentes Ambientais e Diagnóstico de 

Microbacias). 

15) Incorporação de 2.319 itens de legislação ambiental ao acervo jurídico-

administrativo, que agora conta com 21.240 itens. 

16) Edição de 884 atos de nomeações e de exonerações. 

17) Concessão de 19 aposentadorias para servidores do quadro efetivo. 

18) Admissão de 40 voluntários para a realização de serviço filantropo. 

19) Concessão de 16 adicionais de qualificação para servidores do quadro 

efetivo. 

20) Agendamento de 600 exames periódicos, além do encaminhamento de 129 

servidores para Perícia Médica. 

21) Acompanhamento e fiscalização de 43 Laudos de periculosidade, de 

insalubridade, de PPRA e de PCMSO. 

22) Eleição, posse e treinamento dos integrantes da CIPA. 

23) Publicação de 225 Boletins de Serviço. 

24) Publicação de 45 edições do Jornal Mural Cá Entre Nós. 

25) Divulgação de 813 notícias no extranet do Inea, além do disparo de 40 e-

mails marketing.  
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26) Criação de 709 Artes visuais, de 103 Banners de divulgação, de 43 Cartazes 

de divulgação e de 13 Manuais de marca. 

27) Desenho de 2 Hotsites e de 3 interfaces para Sistemas Inea. 

28) Elaboração de 230 releases e avisos de pauta, além da prospecção de 479 

matérias, notas positivas ou explicativas na mídia impressa e eletrônica. 

29) Depósito de 13 publicações técnicas próprias na Biblioteca Nacional. 

30) Catalogação de 15500 publicações no acervo técnico, além da padronização 

de 4200 termos do catálogo de autoridade e da normalização de 624 

referências. 

31) Higienização de 156 caixas de arquivo do acervo técnico. 

32) Publicação de 357 posts no Facebook (24 mil seguidores), 246 posts no 

Instagram (8 mil seguidores) e de 690 tweets no Twitter (9,2 mil seguidores). 

 

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL 

As informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais apresentadas nesta 

seção possuem caráter meramente descritivo, pautando-se pela Lei n° 4.320, de 17 

de março de 1964, que institui as normas gerais de direito financeiro para 

elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos 

Municípios e do Distrito Federal, além dos normativos legais que regem a aprovação 

e alterações do orçamento público. 

 

A Lei Estadual nº 8.271, de 27 de dezembro de 2018, autorizou o orçamento 

anual para o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) com dotação inicial em R$ 

467.761.579,00 (quatrocentos e sessenta e sete milhões, setecentos e sessenta e 

um mil e quinhentos e setenta e nove reais), o qual após atualização totalizou R$ 

573.836.646,18 (quinhentos e setenta e três milhões, oitocentos e trinta e seis mil, 

seiscentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos). 

 

O resultado orçamentário (diferença entre a receita realizada e a despesa 

empenhada) foi deficitário em R$ 8.194.600,49 (oito milhões, cento e noventa e 

quatro mil, seiscentos reais e quarenta e nove centavos). Cumpre ressaltar que a 

apuração considerou inclusive as despesas empenhadas que utilizaram o crédito 

orçamentário recebido em decorrência de descentralizações do Fundo Estadual de 

Conservação Ambiental (FECAM). Por outro lado, não contemplou a Receita 

Realizada do FECAM destinada ao crédito descentralizado, presente apenas no 

Balanço Orçamentário do referido Fundo. 

 
Receita realizada (INEA):         R$ 189.565.907,86 

Orçamento INEA                        R$ 172.051.136,06 

Orçamento FECAM             R$   25.709.372,29 

Despesa empenhada:             R$ 197.760.508,35 
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Resultado orçamentário:         (R$ 8.194.600,49) 

 

Em contrapartida, de acordo com Balanço Orçamentário, foi obtida uma 

economia orçamentária (diferença entre a dotação atualizada e a despesa 

empenhada) de R$ 376.076.137,83 (trezentos e setenta e seis milhões, setenta e 

seis mil, cento e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), correspondente a um 

percentual de 34,46%. Os detalhamentos da receita e da despesa seguem nas 

tabelas a seguir. 

 

3.1 Arrecadação 

A receita realizada do INEA no exercício de 2019 representou o percentual de 

52,34% sobre o total previsto de R$ 362.173.516,00 (trezentos e sessenta e dois 

milhões, cento e setenta e três mil e quinhentos e dezesseis reais), portanto, ocorreu 

um déficit na arrecadação no valor de R$ 172.607.608,14 (cento e setenta e dois 

milhões, seiscentos e sete reais e quatorze centavos). 

 
Tabela 1 – Evolução da Arrecadação Anual do INEA 

FR Descrição da Fonte de Recursos 2017 2018 2019 

212 Convênios – Administração indireta 
             

98.446,53  
       

1.900.650,04  
          

138.682,71  

214 Convênios PAC – Administração indireta 
     

29.104.429,92  
     

10.872.221,09  
     

13.381.443,97  

218 
Convênios Intraorçamentários – 
Administração indireta 

     
72.746.090,08  

     
88.781.725,49  

     
79.845.488,55  

230 
Arrecadação própria – Administração 
indireta 

     
33.032.313,36  

     
25.263.521,89  

     
21.409.900,04  

232 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  
     

11.462.499,23  
     

15.855.731,62  
     

11.310.219,51  

233 Alienação de Bens 
                            

-    
          

264.500,00  
          

260.681,21  

297 Conservação ambiental 
       

1.751.507,39  
          

978.361,47  
     

63.219.491,87  

  Arrecadação Anual   148.195.286,51    143.916.711,60    189.565.907,86  

Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

 
3.2 Execução Orçamentária 

O orçamento inicial foi aprovado pelo Decreto Estadual n° 46.566, de 01 de 

fevereiro de 2019, o qual dispõe sobre a programação orçamentária e financeira por 

meio do estabelecimento de normas para a execução orçamentária pelo Poder 

Executivo no exercício de 2019, mediante a autorização de sua execução, fixado em 
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R$ 573.836.646,18 (quinhentos e setenta e três milhões, oitocentos e trinta e seis 

mil, seiscentos e quarenta e seis reais e dezoito centavos). 

 

 

 
Tabela 2 – Evolução Orçamentária Anual do INEA 

Descrição Orçamentária 2017 2018 2019 

Orçamento Liberado (Dotação Atualizada) 349.403.589,75 249.245.809,06 573.836.646,18 

Despesas Correntes 270.557.101,32 176.665.228,28 266.048.373,09 

Despesas de Capital 78.846.488,43 72.580.580,78 307.788.273,09 

      
Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

A receita realizada em 2019 alcançou o montante de R$ 189.565.907,86 

(cento e oitenta e nove milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, novecentos e 

sete reais e oitenta e seis centavos), com a seguinte classificação: 

 
Tabela 3 – Detalhamento da Receita Realizada do INEA 

Receita Tributária 11.236.657,95 

Receita Patrimonial 4.792.450,30 

Receita de Serviços 98.049.737,23 

Outras Receitas Correntes 61.861.705,70 

Total da Receita Corrente 175.940.551,18 

Alienação de Bens 244.800,00 

Transferências de Capital 13.380.556,68 

Total da Receita Capital 13.625.356,68 

Total das Receitas  189.565.907,86 

 

                 Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

 

O montante da despesa empenhada em 2019 foi de R$ 197.760.508,35 

(cento e noventa e sete milhões, setecentos e sessenta mil, quinhentos e oito reais e 

trinta e cinco centavos), com as seguintes categorias econômicas: 
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Tabela 4 – Movimentação Orçamentária e Financeira do INEA 

Despesas Dotação Inicial Dotação Atual Empenhado Liquidado Pago 

Despesas 
Correntes 

226.053.738,00 266.048.373,09 156.142.144,52 150.881.667,95 143.171.346,11 

Despesas de 
Capital 

241.707.841,00 307.788.273,09 41.618.363,83 36.799.014,39 29.377.025,36 

Total 467.761.579,00 573.836.646,18 197.760.508,35 187.680.682,34 172.548.371,47 

                   Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

 

Já com relação ao recurso descentralizado pelo FECAM, o montante da 

despesa empenhada em 2019 foi de R$ 25.709.372,29 (vinte e cinco milhões, 

setecentos e nove mil, trezentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), 

conforme visto anteriormente, de acordo com as informações abaixo: 
Tabela 5 – Execução Orçamentária e Financeira do FECAM 

Fonte de Recursos Empenhado Liquidado Pago 
Inscrito em 

RPP 

104 25.709.372,29 25.709.372,29 18.351.651,28 7.357.721,01 

Total 25.709.372,29 25.709.372,29 18.351.651,28 7.357.721,01 

         Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

 

O total das Despesas Pagas mais as Inscrições em Restos a Pagar de 2019 

ficou assim discriminado: 

 
Tabela 6 – Despesa Orçamentária 

Despesas Empenhadas e pagas no exercício 172.548.371,47 

Restos a Pagar Processados Inscritos 15.132.310,87 

Restos a Pagar Não Processados Inscritos 10.079.826,01 

Total 197.760.508,35 

                              Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

 

O resultado da execução orçamentária apresentou a seguinte classificação: 

 
Tabela 7 – Resultado da Execução Orçamentária 

Receita Realizada 189.565.907,86 

(-) Despesa Empenhada 197.760.508,35 

Superávit ou Déficit Orçamentário -8.194.600,49 
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                                  Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

 

3.3 Execução Financeira 

O movimento financeiro global do exercício se espelha, em resumo, por: 

 
Tabela 8 – Movimento Financeiro Global 

Saldo do exercício anterior disponível em 31/12/18: 221.131.364,93 

Caixa e equivalentes de caixa 220.370.922,89 

Depósitos restituíveis e valores vinculados 760.442,04 

Saldo para o exercício seguinte disponível em 31/12/19: 294.602.040,76 

Caixa e equivalentes de caixa 293.841.597,72 

Depósitos restituíveis e valores vinculados 760.443,04 

                     Fonte: Siafe-Rio, 2019. 
 

O total da despesa orçamentária, composto pelas despesas pagas mais as 

inscrições em restos a pagar de 2019 ficaram assim discriminadas: 

 
Tabela 9 – Despesas Pagas e Inscrições em Restos a Pagar 

Despesas Pagas no Exercício 172.548.371,47 

Crédito empenhado liquidado pago 142.692.727,89 

Crédito empenhado retido pago 29.855.643,58 

Restos a Pagar Processados Inscritos 15.132.310,87 

Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar 
processados 

15.132.310,87 

Restos a Pagar Não Processados Inscritos 10.079.826,01 

Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar 
não processados 

10.079.826,01 

Total 197.760.508,35 

                         Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

 

Os pagamentos extraorçamentários se compõem conforme tabela a seguir: 
Tabela 10 – Despesa Extraorçamentária do INEA 

Restos a Pagar/Exercícios Anteriores 11.729.231,06 

Consignações 30.438.482,87 

Depósitos de Diversas Origens 4.914.632,37 

Outras Operações 10.414.429,34 
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Total 57.496.775,64 

                       Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

 

O Resultado Financeiro do exercício de 2019, apurado pela diferença entre o 

Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro, está representado pelo déficit de R$ 

697.691.720,77 (seiscentos e noventa e sete milhões, seiscentos e noventa e um 

mil, setecentos e vinte reais e setenta e sete centavos). 

  
Tabela 11 – Ativos e Passivos Financeiros 

   Exercício 2019  Exercício 2018  

Ativo Financeiro 167.853.034,66 153.248.009,59 

Passivo Financeiro 865.544.755,43 856.728.965,27 

Resultado Financeiro -697.691.720,77 -703.480.955,68 

                              Fonte: Siafe-Rio, 2019. 
 
 

Tabela 12 – Resultado Financeiro 

FONTES DE RECURSOS  Exercício 2019  Exercício 2018  

081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos 
de Diversas Origens 

-            222.429,27  -           222.429,27  

085 - Fonte Genérica                           -                             -    

100 - Ordinários Provenientes de Impostos -        14.607.673,05  -      12.616.067,68  

101 - Ordinários Não Provenientes de Impostos -          2.970.702,99  -        2.970.231,99  

104 - Compensação Financeira pela Exploração 
de Petróleo 

-      825.672.773,83  -    819.554.550,10  

111 - Operações de Crédito -          3.340.993,32  -        3.340.993,32  

212 - Transferências Voluntárias            1.870.031,92           2.136.802,06  

214 - Transferências do PAC          14.349.019,33         14.931.402,55  

218 - Transferências Intraorçamentárias          31.437.634,06         75.028.808,19  

230 - Recursos Próprios          16.479.632,43         13.288.669,60  

232 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 
e por Serviços Públicos 

           8.142.878,02         13.744.849,71  

233 - Alienação de Bens              525.181,21              264.500,00  

297 - Conservação Ambiental          76.318.474,72         15.828.284,57  

Total das Fontes de Recursos -      697.691.720,77  -    703.480.955,68  

              Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

 

Importante destacar que o Resultado Financeiro deficitário se justifica, em sua 

grande maioria, pela Inscrição de Restos a Pagar de despesas nas Fontes 100, 101 

e 104, que possuem o Tesouro Estadual como gestor dos recursos. 
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3.4 Execução Patrimonial 

O resultado patrimonial referente ao exercício de 2019 está representado pela 

apuração entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais 

Diminutivas, no valor de R$ 163.868.958,72 (cento e sessenta e três milhões, 

oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois 

centavos), conforme informações abaixo:  

 
Tabela 13 – Resultado Patrimonial 

   Exercício 2019  Exercício 2018  

Variações Patrimoniais Aumentativas 326.455.750,43 407.149.826,58 

Variações Patrimoniais Diminutivas 162.586.791,71 174.801.316,13 

Resultado Financeiro 163.868.958,72 232.348.510,45 

                   Fonte: Siafe-Rio, 2019. 
 
 

3.5 Balanço Patrimonial 

Demonstra as alterações patrimoniais resultantes ou independentes da 

execução orçamentária, com objetivo de evidenciar qualitativamente e 

quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública ao término do exercício. 

 
Tabela 13 – Balanço Patrimonial 

ATIVO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 

ATIVO CIRCULANTE 27.982.146.754,80 26.136.333.679,52 

   Caixa e Equivalentes de Caixa 293.841.597,72 220.370.922,89 

   Créditos a Curto Prazo 22.700.528,95 23.760.626,81 

   Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 5.899.836,61 5.479.708,00 

   Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo 
0,00 0,00 

   Estoques 407.664,51 550.874,69 

   V.P.D. Pagas Antecipadamente 17.400,00 0,00 

   Total Ativo Circulante 322.867.027,79 250.162.132,39 

ATIVO NÃO CIRCULANTE 27.982.146.754,80 26.136.333.679,52 

   Ativo Realizável a Longo Prazo 9.538.938,04 42.396,95 

      Créditos a Longo Prazo 9.538.938,04 42.396,95 

      Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 0,00 0,00 

      Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo 
0,00 0,00 

      Estoques 0,00 0,00 

      V.P.D. Pagas Antecipadamente 0,00 0,00 

   Investimentos 97.947.492,45 97.947.492,45 

   Imobilizado 1.463.262.940,98 1.362.722.561,81 

   Intangível 2.033.959,80 988.225,32 

   Diferido 0,00 0,00 

   Total Ativo Não Circulante 1.572.783.331,27 1.461.700.676,53 

Total do Ativo 1.895.650.359,06 1.711.862.808,92 
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PASSIVO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 

PASSIVO CIRCULANTE 27.982.146.754,80 26.136.333.679,52 

   Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP 15.999.120,25 16.521.082,66 

   Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 0,00 0,00 

   Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 831.928.425,44 824.729.550,58 

   Obrigações Fiscais a Curto Prazo 27.128,92 0,00 

   Obrigações de Repartição a Outros Entes 0,00 0,00 

   Provisões a Curto Prazo 0,00 0,00 

   Demais Obrigações a Curto Prazo 131.216.837,76 116.637.035,07 

   Total Passivo Circulante 979.171.512,37 957.887.668,31 

PASSIVO NAO CIRCULANTE 27.982.146.754,80 26.136.333.679,52 

   Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP 154.945.171,05 154.852.761,65 

   Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 0,00 0,00 

   Fornecedores a Longo Prazo 1.745.762,56 1.745.762,56 

   Obrigações Fiscais a Longo Prazo 0,00 0,00 

   Provisões a Longo Prazo 0,00 0,00 

   Demais Obrigações a Longo Prazo 0,00 0,00 

   Resultado Diferido 0,00 0,00 

   Total Passivo Não Circulante 156.690.933,61 156.598.524,21 
 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO ATUAL EXERCÍCIO ANTERIOR 

   Patrimônio Social e Capital Social 21.445.874,63 21.445.874,63 

   Reservas de Capital 0,00 0,00 

   Ajustes de Avaliação Patrimonial 0,00 0,00 

   Reservas de Lucros 0,00 0,00 

   Demais Reservas 0,00 0,00 

   Resultados Acumulados 738.342.038,45 575.930.741,77 

      Resultado do Exercício 163.868.958,72 232.348.510,45 

      Resultados de Exercícios Anteriores 575.930.741,77 352.863.595,69 

      Ajustes de Exercícios Anteriores -1.457.662,04 -9.281.364,37 

   Participação de Não Controladores 0,00 0,00 

   Total Patrimônio Líquido 759.787.913,08 597.376.616,40 

Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 1.895.650.359,06 1.711.862.808,92 

Fonte: Siafe-Rio, 2019. 

 

 

4. CONTROLE INTERNO 

O INEA dispõe de um setor de Auditoria Interna, ao qual cabe a realização 

de inspeções nos demais setores da instituição, a fim de verificar correção dos atos 

de execução orçamentária, financeira e patrimonial do Instituto. 

 

As principais atividades desempenhadas pelo setor de controle interno 

podem ser assim resumidas: 1) recebimento e direcionamento de 15 requisições da 

CGE-RJ e de 52 requisições do TCE-RJ; 2) realização de vistoria de 3 requisições 

do TCE-RJ; 3) análise de 11 prestações de contas de adiantamento; 4) análise de 6 

prestações de contas de despesas de exercícios anteriores; 5) análise de 8 

prestações de contas de entidades delegatárias; 6) análise de 6 prestações de 

contas de recursos FECAM descentralizados; 7) análise de 17 prestações de contas 
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de recursos próprios descentralizados; 8) análise de 1 prestação de contas de 

almoxarifado; 9) análise de 2 prestações de contas anual de gestão; e 10) análise de 

9 processos de superávits financeiros. 

 

Rio de janeiro, 26 de agosto de 2020. 
      
  

      
Diane Mara Ferreira Varanda Rangel 

Subsecretaria de Recursos Hídricos e Sustentabilidade - SEAS/RJ 
Respondendo Interinamente pelo Expediente - INEA/RJ 

Ato do Governador - Decreto de 20/07/2020 

Id funcional n° 5107544-0 

 

 

 

Raimundo José Reis Ferreira 

Coordenador Executivo e de Planejamento 
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