Notas Explicativas
desenvolvidas

às

Demonstrações

Contábeis

e

atividades

1.Contexto Operacional : O Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental
_NEMA, é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos e de
utilidade pública municipal. Tem como finalidade promover a educação, a
conservação do meio ambiente, a cultura e a defesa do patrimônio histórico;
desenvolver uma consciência conservacionista nas zonas costeiras, através de
programas de educação ambiental; planejar e executar trabalhos que visem o
conhecimento e o uso sustentável dos ambientes costeiros e marinhos.
No ano de 2011 o NEMA firmou convênios com instituições públicas e privadas
para a consecução dos objetivos dos Projetos continuados que executa.
 Realizou a continuidade as ações de manejo e conservação das dunas
do Balneário Cassino que se desenvolvem desde 1989 e estão
contempladas no Plano de Manejo e ações de recuperação e
conservação das dunas costeiras nos municípios de Rio Grande e
Mostardas;
 Desenvolveu Projeto de harmonização entre o conflito da silvicultura de
pinus e a preservação das dunas costeiras, junto à empresa Trevo
Florestal com a elaboração de um Plano de Manejo de Dunas da sua
área de abrangência, a implantação de projeto piloto de manejo,
recuperação e fixação de dunas costeiras e capacitação da equipe da
Trevo para execução do Plano de Manejo das Dunas Costeiras;
 Realizou assessoria a Prefeitura Municipal de Santa Vitória do Palmar;
 Prestou assistência técnica e extensão rural para agricultores na
produção do arroz orgânico Amigo do Taim;
 Realizou esforços institucionais para a implantação da APA da Lagoa
Verde com a participação na Coord. Câmara Técnica de Apoio à Gestão
da Lagoa Verde – COMDEMA,

acompanhamento da confecção do

Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde e

oganização Oficina de

Renaturalização de Arroios e Rios;
 Apoiou o grupo de produtores ecológicos do Rio Grande, através de
assistência técnica para a produção e comercialização;

 Realizou o monitoramento de praia – Lagoa do Peixe ao Chuí;
 Realizou o monitoramento continuado dos Refúgios de Pinípedes,
Educação Ambiental, estudos de Interação com a Pesca, recuperação e
reintrodução de Pinípedes;
 Participou de reuniões Técnicas: para a elaboração dos Planos de Ação
de Conservação da Toninha e

dos Pinípedes – MMA; do

Grupo

estratégico para a conservação e Manejo do Plano de Ação Nacional
para a conservação de Mamíferos Aquáticos – Grandes Cetáceos e
Pinípedes;
 Realizou a caracterização, monitoramento e qualificação das pescarias
de arrasto no Rio Grande do Sul;
 Participou na VI Reunião da Rede de Pesquisa e Conservação de
Tartarugas Marinhas no Atlântico Sul Ocidental – Rede ASO
 Participou na V Jornada de Pesquisa e Conservação de Tartarugas
Marinhas no ASO na mesa redonda de educação ambiental e
coordenação da mesa redonda de estudos populacionais;
 Assessorou o programa de educação ambiental da prefeitura do Rio
Grande (Programa Quero-Quero);
 Acompanhou a Patrulha Ambiental Escolar;
 Realizou formação continuada do Grupo de Educadores Ambientais –
GEA do Programa Quero-Quero;
 Apoiou a organização do VI Encontro Municipal de Educação Ambiental
– EMEA e do Dia Municipal de Limpeza de Praias – DMLP.
 Produziu um banco de imagens fotográficas em formato multimídia sobre
os ecossistemas da Costa Sul do Rio Grande do Sul como subsídio
imagético, teórico e didático para as atividades de educação ambiental
dos educadores da região
 Elaborou publicações científicas sobre tartarugas marinhas e elaborou
artigos sobre a conservação de ecossistemas costeiros;
 Produziu mudas nativas e recuperou áreas com espécies nativas da
região;
 Realizou representação dos interesses coletivos em conselhos,
colegiados e fóruns locais, estaduais e nacionais;

 Realizou formação profissional através da orientação de profissionais e
estagiários oriundos das universidades da região;
 Apoiou a implementação de Unidades de Conservação.

2. Principais Práticas Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram
elaboradas e apresentadas de acordo com a Lei 11.638/07
a. Imobilizado – O imobilizado é apresentado por seus valores de custo e é
depreciado pelo método linear e aplicados percentuais que

levam em

consideração a vida útil dos bens, estabelecidos pela legislação tributária.

b. Aplicações Financeiras - As aplicações financeiras estão registradas pelos
depósitos bancários acrescido dos rendimentos decorridos até a data do
balanço.

