Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e atividades desenvolvidas

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 2013 o NEMA firmou convênios com instituições públicas e privadas para a
consecução dos objetivos dos Projetos continuados que executa.
Atividades Técnicas Administrativas:
 Atendimento/Orientação à coordenadores, técnicos e estagiários;
 Acompanhamento técnico e financeiro dos Projetos;
 Interlocução com associados e conselho fiscal;
 Elaboração de Atas e documentos institucionais;
 Manutenção e acompanhamento de certidões;
 Organização e realização de 01 Assembleia Ordinária;
 Organização e realização de 02 Reunião técnicas;
 Reuniões do Colegiado de Projetos: 04 reuniões de avaliação de projetos novos;
 Acompanhamento dos documentos dos veículos;
 Manutenção e administração de documentos e correspondências;
 Administração das correspondências eletrônicas;
 Representação institucional (Eventos/Reportagens/Entrevistas);
 Atualização do site do NEMA com documentos fiscais;
 Representação Institucional em Audiências Públicas.

Atividades Técnicas: Projetos Continuados
Tartarugas Marinhas
 - Registro mensal da ocorrência, mortalidade e coleta de amostras biológicas das
tartarugas marinhas, entre o Chuí e a Barra da Lagoa do Peixe. As saídas de
monitoramento de praia foram realizadas em parceria com a equipe do Projeto
Mamíferos Marinhos do NEMA ou com a equipe do Laboratório de Ecologia e
Conservação da Megafauna Marinha - FURG;
 Realização de embarques de observadores de bordo na frota de arrasto de
parelha;
 Instalação de transmissores satelitais na tartaruga-cabeçuda para estudo do uso
do habitat;
 Resgate e encaminhamento de tartarugas marinhas para tratamento no CRAMFURG;
 Realização de atividades de educação ambiental nas escolas de Rio Grande e São
José do Norte;
 Produção de materiais informativos e de brindes com tema das tartarugas
marinhas;
 Assessoria mensal ao Grupo de Artesãs da Barra.

Mamíferos Marinhos do Litoral Sul
 Monitoramento continuado dos Refúgios de Pinípedes
 Educação Ambiental
 Monitoramento dos Mamíferos na Praia –Barra do Estreito- Farol do Sarita
 Estudos de Interação com a Pesca
 Recuperação e Reintrodução de Pinípedes
 Integração Institucional para proteção dos Mamíferos Aquáticos
 Formação de Pessoal (Cursos – Estágios-Monografias)
 Plano de Ação Nacional para a Conservação das Toninhas e Pinípedes
Dunas Costeiras - Manejo e Conservação
 Continuidade as ações de manejo e conservação das dunas do
Balneário Cassino que se desenvolvem desde 1989 e estão contempladas no
Plano de Manejo.
 Harmonização do conflito entre a silvicultura de pinus e a preservação das dunas
costeiras, Dotar a Trevo Florestal de um Plano de Manejo de Dunas da sua área
de abrangência;
 Elaboração de proposta de Ordenamento Territorial da área costeira marinha entre
o Balneário do Hermenegildo e o Balneário da Barra do Chuí.
 Fixação de dunas que estão em conflito com talhões de silvicultura de pinus para
posterior corte deste e a preservação das dunas costeiras, Dotar os Parques
Eólicos de um Plano de Manejo;

Ações Sustentáveis no entorno da ESEC do Taim
 Subprojeto: Produção de arroz orgânico Amigo do Taim
Produzir, secar, armazenar e comercializar arroz orgânico em continuidade ao processo
iniciado em 2003.
 Subprojeto: Visitação orientada no entorno da ESEC
Os monitores formados no âmbito do projeto estão operando com apoio e orientação dos
técnicos da ESEC. Da parte do NEMA houveram várias atividades no âmbito do projeto
Ondas/Trilhas Interpretativas.
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Manutenção das instalações físicas.
Manutenção das mudas arbóreas.
Manutenção e novos plantios de espécies fixadoras de dunas.
Manutenção dos recursos humanos experientes.
Plantio e acompanhamento de 180 mudas no terminal da Sagres no Distrito Industrial.

Ondas que te quero mar: educação ambiental para comunidades costeiras
Ampliar o espaço socioeducativo e re-significar as formas de expressão e ação
comunitária de adolescentes residentes próximo a área portuária do Rio Grande utilizando
a arte, ciências do ambiente e técnicas de bem estar como instrumentos educativos.
 Produção de duas (2) edições do Jovem informativo para desenvolvimento da
escrita, exposição da realidade local e das atividades desenvolvidas nas oficinas;
 Realização de 12 oficinas de ciências do ambiente Educação ambiental aplicada
que indiquem um re-conhecimento ambiental local e regional.
 Desenvolvimento de 15 oficinas de artes;

 Realização de 4 saídas de campo denominadas Descobre Indo, trabalhando as
características dos ambientes naturais/culturais de Rio Grande.
Trilhas Interpretativas
 Atividades de educação ambiental no entorno da ESEC Taim – Acompanhamento
nas trilhas interpretativas.

Conservação do Sistema Arroio do Bolaxa – Lagoa Verde
 Implantação de Projeto executivo de Cortinamento – FertiSanta e Distrito Industrial do
Rio Grande
 Projeto diagnóstico das ocupações na Área de Preservação 5 (AP5) e Apresentar
estratégia de relocalização das residências dentro do DIRG com menor impacto
socioambiental -Diagnóstico das ocupações; Registro fotográfico; Laudo Social;
Relatório de Vulnerabilidade; Mapeamento das ocupações; Encaminhamento de
recomendações para a relocação das ocupações.
 Esforços institucionais para a implantação da APA da Lagoa Verde.
 Apoio ao planejamento do Parque Urbano do Bolaxa
 Planejamento dos banhados urbanos do Bolaxa
 Acompanhamento da implementação do Plano de Manejo da APA da Lagoa Verde.

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.

