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RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Entidade: FUNDAÇÃO C. BRASILEIRO DE PROT. E PESQ. DASTART. MARINHAS
Projeto: AÇÕES DA PRÓ-TAMAR
Período: COMPETÊNCIA -  JANEIRO/22
Repasse: R$ 8.333,35

Objeto: Subsidiar ações da Pró-Tamar

A ç õ e s : 1. Promover 1 curso por ano sobre aspectos da biologia e conservação das tartarugas marinhas que forneça 
conteúdo sobre as espécies, contribuindo para o enriquecimento do conhecimento dos alunos do Curso de 
Guia de Turismo da Escola Tancredo Neves.
2. Disponibilizar um mínimo de duas vagas mensais para participação de profissionais do turismo, 
cadastrados na SETUR e encaminhados por esta secretaria, em treinamentos em temas de Biologia e 
Conservação de Tartarugas Marinhas junto ao Programa de Capacitação de Estagiários do Projeto Tamar. 
Nos meses de alta temporada, serão disponibilizadas no máximo duas vagas.
3. Disponibilizar vagas a profissionais do turismo, cadastrados na SETUR e encaminhados por esta secretaria, 
para participação em eventuais palestras sobre temas diversos de interesse do turismo, realizados pelo 
Tamar ou por parceiros, no Centro de Visitantes do Projeto Tamar.

4. Acrescentar, caso necessário, à pesquisa de opinião feita na base do Projeto Tamar, questões propostas 
pela Secretaria Municipal de Turismo de relevância ao Observatório de Turismo e de comum interesse do 
Projeto Tamar.
5. Enviar mensalmente os dados tabulados sobre a caracterização do público do Centro de Visitantes do 
Tamar Ubatuba obtidos através de pesquisa mercadológica realizada regularmente pelo Projeto.
6 . Incluir, quando solicitado, nos boletins informativos do Projeto Tamar divulgados pela Regional SP por 
correio eletrônico (mailing list), informações fornecidas pela SETUR, sempre de cunho informativo das 
atividades ou eventos dessa secretaria.
7. Incluir semestralmente quando solicitado, nos boletins informativos do Projeto Tamar divulgados pela 
Coordenação Nacional por correio eletrônico (mailing list), informações fornecidas pela SETUR, sempre de 
cunho informativo, no sentido de divulgar o Município de Ubatuba.

8 . Manter placa informativa na entrada do centro de visitantes do Projeto Tamar Ubatuba explicando de 
forma clara, o convênio que a Prefeitura Municipal de Ubatuba mantém com a Fundação Pró-Tamar cujo 
layout deverá ser aprovado pela comunicação nacional do Tamar, respeitadas normas de comunicação de 
convênios e contratos nacionais.
9. Participar do receptivo de navios de cruzeiro, conforme agendamento prévio, divulgando informações 
sobre as atividades do Projeto Tamar no município.
10. Manter sempre que possível e de acordo com a disponibilidade, exposição sobre o Projeto Tamar na 
sede da SETUR.
11. Promover solturas de tartarugas marinhas reabilitadas durante eventos de interesse da SETUR, 
prioritariamente naqueles previstos no calendário turístico do Município, e de acordo com a disponibilidade 
de animais com alta médica atendidos no Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas do Projeto Tamar.

12. 0  TAMAR irá apoiar na divulgação de campanhas e eventos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
da forma que lhe for possível, desde que solicitado por esta Secretaria com antecedência.
13. Disponibilizar um mínimo de duas vagas mensais para participação de profissionais da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, e encaminhados por esta secretaria, em treinamentos em temas de Biologia e 
Conservação de Tartarugas Marinhas junto ao Programa de Capacitação de Estagiários do Projeto Tamar. 
Nos meses de alta temporada, serão disponibilizadas no máximo duas vagas.,—  .
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14. Disponibilizar vagas a profissionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e encaminhados por esta 
secretaria, para participação em eventuais palestras sobre temas diversos de interesse da mesma, realizados 
pelo Tamar ou por parceiros, no Centro de Visitantes do Projeto Tamar.
15. Programa Escola no Tamar: Atender grupos de estudantes das escolas públicas municipais de Ubatuba 
no Centro de Visitantes em horários especiais, ampliando a ação com atividades de sensibilização, 
conhecimento científico e jogos lúdicos e interativos no espaço infantil. Conscientizar para a necessidade de 
conservação das tartarugas marinhas e do ambiente em que estão inseridas.
16. Capacitação de professores da rede pública municipal de ensino de Ubatuba para a conservação das 
tartarugas e ecossistemas marinhos. As capacitações ocorrerão a partir de demanda da Secretaria de 
Educação, em formato e datas a ser definido em comum acordo entre as duas instituições, e realizadas 
dentro da disponibilidade da equipe do Tamar.

17. Programa Especial de Educação Ambiental para a Educação Infantil -  Tartarugas Marinhas vivendo livres 
no Mar e Cuidar do Mar na Escola, realizado com a Cooperativa Educacional de Ubatuba (Entidade de 
Utilidade Pública Municipal) e com a Escola Municipal Altimira Abirached: Dar continuidade aos programas 
de longa duração (anual), envolvendo atividades no centro de visitantes do Tamar abordando a temática do 
ciclo de vida das tartarugas marinhas e as atividades do Tamar na conservação das espécies.
18. Empréstimo do Kit 'Amigos do Mar': Através do empréstimo do kit "Amigos do Mar", possibilitar 0  

acesso aos conteúdos paradidáticos sobre conservação de tartarugas marinhas aos alunos das escolas que 
enfrentam dificuldades de deslocamento ao Tamar, conforme demanda das escolas.

Metas: Não foram previstos no convênio vigente, metas (valores) a serem atingidas. O preenchimento da tabela 
será feito considerando-se as ações previstas no convênio que foram executadas no período, se foram 
realizadas ou não, independente de informações quantitativas.
Os resultados (quantitativo) foram apresentados em relatório mensal de acompanhamento do convênio 
entre Prefeitura Municipal de Ubatuba e Fundação Projeto Tamar.
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Resultado META
(CONFORME 
PLANO DE 

TRABALHO)

CUMPRIMENTO DA META 
(SIM/NÃO/%)

MEIOS DE AFERIÇÃO DO 
CUMPRIMENTO

Ação 1 Não Não ocorreu formação de turma do Curso 
Técnico de Turismo neste ano; Iniciadas 
tratativas com Prof. Rafael para realização do 
curso em 2022.

Ação 2 SIM (Não houve demanda por vagas pela 
Setur)

* Relatório Mensal do convênio;
* Email encaminhado com agenda de 
palestras de janeiro.

Ação 3 NÃO, Não ocorreram palestras de interesse 
do setor do turismo neste mês.

* Relatório Mensal do convênio;

Ação 4 Não. Entrevistas ainda não retomadas. 
(Restrições referentes a COVID-19)

* Relatório Mensal do convênio;

Ação 5 Não. Entrevistas ainda não retomadas. 
(Restrições referentes a COVID-19)

* Relatório Mensal do convênio;

Ação 6 Não houve encaminhamento de e-mails no 
mailing list neste mês;

* Relatório Mensal do convênio;

Ação 7 SIM (Não houve demanda da Setur); * Relatório Mensal do convênio;

Ação 8 SIM * Relatório Mensal do convênio; 
Placa Afixada no CV;

Ação 9 Não ocorreram receptivos de cruzeiros de 
navio no período;

* Relatório Mensal do convênio;

Ação 10 SIM (Mantida até 03/2021). Retirada p/ 
realização de obras. Aguardando orientação 

da Setur p/ retorno;

* Relatório Mensal do convênio;

Ação 11 Não. (Não ocorreram eventos presenciais 
por restrições referentes a COVID-19)

* Relatório Mensal do convênio;

Ação 12 Não houve demanda da SMMA; * Relatório Mensal do convênio;
Ação 13 SIM * Relatório Mensal do convênio;

* Email enviado com agenda de palestras;

Ação 14 NÃO, Não ocorreram palestras no período; * Relatório Mensal do convênio;
Ação 15 Não * Relatório Mensal do convênio; 

Período de férias escolares.
Ação 16 Não

(Não houve demanda da Secretaria);
* Relatório Mensal do convênio;

Ação 17 NÃO * Relatório Mensal do convênio; 
FÉRIAS ESCOLARES;

Ação 18 NÃO
(Não houve demanda do uso do kit)

* Relatório Mensal do convênio; 
FÉRIAS ESCOLARES;

Autor: BERENICE MARIA GOMES DA SILVA
Cargo: COORDENADORA REGIONAL
CPF:
Data: 10 de dezembro de 2021

Ass:
\

DOS FUNCIONÁRIOS E/OU CONTRATADOS. ETC.
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O presente relatório refere-se às atividades desenvolvidas durante o mês de JANEIRO 
de 2022 pela Fundação Projeto Tamar, atendendo ao Plano de Trabalho, o qual é parte 
integrante do Convênio entre a Fundação Projeto Tamar e a Prefeitura da Estância Balneária de 
Ubatuba, e que consta do que segue:

1) MANTER E APRIMORAR OS PROGRAMAS EM ANDAMENTO, DAS SEGUINTES ÁREAS 
DE ATUAÇÃO DO PROJETO TAMAR:

U )  PESQUISA E CONSERVAÇÃO

a) Manutenção do Programa Permanente de Salvamento e Marcação de Tartarugas 
Marinhas

Objetivos: Reduzir o impacto da atividade pesqueira sobre as populações das cinco espécies de 
tartarugas marinhas que habitam o litoral de Ubatuba, através de programa de educação 
ambiental específico voltado para as comunidades de pescadores, promovendo a liberação das 
tartarugas marinhas capturadas incidentalmente em artes de pesca artesanal. Reunir em banco 
de dados informações básicas sobre estas capturas e dados biométricos das tartarugas marinhas 
que possam subsidiar a elaboração de trabalhos científicos, planos de manejo e propostas de 
medidas mitigadoras para conservação destes animais
Público Alvo: Pescadores artesanais que atuam na pesca com redes de espera, cercos flutuantes 
e arrasto de camarão, prioritariamente nas comunidades do Camburi, Picinguaba, Almada, 
Ubatumírim, Itaguá, Enseada, Lázaro e Bonete.
Realizado no período: 0 6  ocorrências de capturas incidentais no período.
Em função da pandemia do COV1D-19 as atividades de monitoramento foram suspensas em 
2020, restringindo-se somente ao resgate de tartarugas afogadas/feridas e soltura de animais 
reabilitados (saúde animal).
A atividade foi retomada parcialmente, atendendo aos chamados da comunidade do Camburi 
para registros de capturas incidentais de tartarugas em redes de cercos flutuantes. Os demais 
pescadores parceiros seguem orientados a devolver ao mar as tartarugas marinhas que sejam 
capturadas incidentalmente.
Tartarugas capturadas feridas ou afogadas em outras modalidades de pescarias e outros bairros 
seguem sendo atendidas.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES PROJETO TAMAR -  2022
v

b) Programa de Monitoramento da Atividade de Pesca com Redes de Emalhe Costeira

Objetivos: Avaliar a dinâmica da pesca de peixes com redes de emalhe no município, avaliando 
o esforço de pesca empregado e a interação com as tartarugas marinhas.
Público alvo: Pescadores que atuam na pesca com redes de emalhe. r CONVÊNIOS I 
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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES PROJETO TAMAR -  2022

Realizado no período: Atividade temporariamente suspensa.
Conforme foi citado acima, em função da pandemia do COV1D-19 as atividades de 
monitoramento estão suspensas por tempo indeterminado, restringindo-se somente ao resgate 
de tartarugas afogadas/feridas e soltura de animais reabilitados (saúde animal).
Os pescadores parceiros estão orientados e sensibilizados para devolver ao mar as tartarugas 
marinhas que sejam capturadas incidentalmente e estejam saudáveis.

c) Manutenção do Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas

Objetivos: Resgatar e reabilitar tartarugas marinhas encontradas afogadas, doentes ou 
debilitadas, de forma a melhorar a qualidade e eficiência na reabilitação destes animais.
Espécie Alvo: Tartarugas marinhas capturadas na pesca ou encontradas afogadas, doentes, 
debilitadas ou feridas, e encalhadas nas praias do município e, eventualmente, tartarugas 
encontradas em municípios vizinhos quando for possível viabilizar o transporte dos animais até 
a sede do Projeto Tamar, em Ubatuba.
Realizado no período: Ao longo do mês foram atendidas 5 tartarugas marinhas debilitadas no 
Centro de Reabilitação.

d) Pesquisa Científica / Convênios com Universidades

Objetivos: Ampliar os conhecimentos existentes sobre a biologia, o manejo e a conservação das 
tartarugas marinhas através de parcerias para projetos específicos de pesquisa com universidades 
e instituições de pesquisa científica do Brasil e do exterior; capacitar profissionais e estudantes 
universitários para atuação nas atividades de manejo e pesquisa de tartarugas marinhas.
Público Alvo: Pesquisadores, universitários, instituições de pesquisa e universidades.
Realizado no período: Convênio firmado com a FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
M ATO GROSSO DO SUL - UEMS

e) Reuniões Científicas / Publicações

Objetivos: Divulgar no ambiente acadêmico e científico a evolução do conhecimento sobre a 
biologia, o manejo e a conservação das tartarugas marinhas, com ênfase nas atividades realizadas 
em Ubatuba, participando de reuniões científicas com apresentação de trabalhos, e através de 
publicações em revistas especializadas.
Publico Alvo: Comunidade científica nacional e internacional, público p a y tfc ip â ^ ^  congressos
e outras reuniões científicas. M unicipa l
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Realizado no período: Desde março em função da pandemia do COVID19 as reuniões 
científicas presenciais previstas foram canceladas, havendo participações somente em reuniões 
em eventos virtuais.
Realizado no período: Sem ocorrência no período.

1.2) EDUCAÇÃO AMBIENTAL

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES PROJETO TAMAR -  2022

a) Manutenção do Programa Permanente de Recepção do Público no Centro de Visitantes

Objetivos: Manter e incrementar a estrutura física do Centro de Visitantes do Tamar, tornando 
a visita mais atraente, agradável e educativa, consolidando o Centro de Visitantes do Projeto 
como um dos principais atrativos turísticos do Município de Ubatuba.
Publico Alvo: Turistas, veranistas, estudantes e moradores locais.
Realizado no período: 19.734 visitantes sendo 1.140 gratuitos e 18.594 pagantes.
O Centro de Visitantes foi reaberto dia 24 de abril, a partir de autorização concedida pelo 
Governo do Estado em consonância com o Decreto n- 65.635, de 16 de abril de 2021. Para tal, 
todo o espaço foi readequado para atender todas as normas sanitárias estabelecidas pelos órgãos 
competentes e assim garantir a segurança dos visitantes e da equipe de colaboradores. O 
atendimento é realizado em dias e horários reduzidos, uso obrigatório de mascaras, álcool gel 
disponibilizado em toda a área de visitação, medição de temperatura, restrição de acesso a 
espaços fechados e outros, suspensão de atrações que geram a aglomeração (alimentação 
interativa), higienização e todos os demais cuidados necessários. Além de repassar informações 
sobre as tartarugas e o trabalho do Tamar, a equipe tem atuado para informar e contribuir na 
conscientização dos visitantes sobre os cuidados importantes para prevenção da COV1D 19 no 
município.

W '

b) Programa de atendimento a grupos de estudantes pré-agendados

Objetivos: Recepcionar estudantes de pré-escola a universitários no Centro de Visitantes. 
Conscientizar os estudantes da necessidade de conservação das tartarugas marinhas e do 
ambiente em que estão inseridas.
Público alvo: Alunos e professores de Ubatuba e de cidades de todo o país.
Realizado no período: Sem ocorrência no período.
Com o gradual retorno das atividades presenciais nas escolas, estão sendo buscadas alternativas 
para retomada do atendimento das visitas de escolas, em grupos reduzidos, ao Centro de 
Visitantes do Tamar, mantendo-se ainda a disponibilidade para visitas virtuais conforme 
solicitações.

f CONVÊNIOS 1 
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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES PROJETO TAMAR -  2022

c) Programa de Estágios e Treinamento em Conservação de Tartarugas Marinhas

Objetivos: Capacitação e treinamento de universitários de cursos ligados à área ambiental - 
Ciências Biológicas, Oceanografia, Medicina Veterinária, Engenharia Ambiental, Ecologia, 
Engenharia de Pesca, Turismo. Conscientizar os estagiários para a conservação das tartarugas 
marinhas e do ambiente em que estão inseridas.
Público-alvo: Universitários e recém-formados nos cursos citados. 
Período de realização: permanente.
Realizado no período: 9 estagiários atendidos no mês.
O  Programa de Estágio e Treinamento foi retomado com um número reduzido de participantes 
e tomando os cuidados necessários em função da pandemia do Covid-19.

d) Palestras sobre o Programa de conservação de tartarugas marinhas
Objetivos: Conscientizar os estudantes e público em geral da necessidade de conservação das 
tartarugas marinhas e do ambiente em que estão inseridas.
Público Alvo: Estudantes e público em geral de diversos municípios e inclusive outros estados. 
Realizado no período: Sem atividades no período.
Atendendo as recomendações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde para 
contenção da disseminação da COVID-19, e em atenção ao Decreto Municipal 7.310 de 
19/03/2020, que determina a suspensão de reuniões presenciais e cursos de qualquer natureza, 
a realização de cursos e palestras presenciais foi suspensa por tempo indeterminado. Como 
alternativa a equipe tem participado de algumas Lives onde são apresentadas informações sobre 
as tartarugas marinhas e o trabalho de conservação.

e) Campanha permanente contra o lixo no mar
Objetivos: Conscientizar o público em geral da necessidade conservação do ambiente marinho 
e das implicações ambientais do lixo jogado no mar, através da confecção e distribuição de 
cartazes sobre a “duração do lixo no mar” . Organização, planejamento e execução de mutirões 
de limpeza de praias, instalação de painel educativo sobre o lixo encontrado no mar no CV, 
realização de atividades de educação ambiental sobre o tema.
Público alvo: Turistas, estudantes, escolas e público em geral.
Realizado no período: Número de acessos não registrado no mês por problemas técnicos.

1.3) INCLUSÃO SOCIAL

a) Grupo Produtivo “Costureiras do Bairro Camburi”
f CONVÊNIOS 1 
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Objetivos: Ação de inclusão social através de atividade econômica, produtiva e 
sustentável. Esta ação ocorre com o apoio que o Tamar dá na organização do Grupo através de 
aquisição de máquinas e equipamentos, seleção das participantes, treinamento das costureiras, 
apoio na produção das peças artesanais e comercialização dos produtos.

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES PROJETO TAMAR -  2022

Público alvo: Grupo de costureiras do Bairro Camburi, Ubatuba- SP.
Realizado no período: 61 peças produzidas no período.

b) Grupo Produtivo “Oficina de Artesanato de Picinguaba”
Objetivos: ação de inclusão social através de atividade econômica, produtiva e autossustentável. 
Esta ação ocorre com o apoio que o Tamar dá na organização do Grupo através de aquisição 
de máquinas e equipamentos, seleção das participantes, treinamento das costureiras, apoio na 
produção das peças artesanais e comercialização dos produtos.

Público alvo: grupo de artesãs do Bairro de Picinguaba, Ubatuba-SP. 
Realizado no período: 84 peças produzidas no período.

c) Programa Nosso Papel de Futuro

Objetivos: Promover a ecoformação de jovens em situação de vulnerabilidade social do 
município de Ubatuba, orientando sua vida pessoal (saúde, educação, identidade natural e 
cultural, relação familiar, opção profissional, etc.) e desenvolvendo sua cidadania, visando a 
melhoria de sua qualidade de vida.

Público Alvo: Jovens da comunidade.
Realizado no período: Atividade suspensa por tempo indeterminado.

2) MANTER E APRIMORAR OS SEGUINTES PROGRAMAS EM ANDAMENTO, EM 
PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.1) Programa Escola no Tamar

Objetivos: Atender grupos de estudantes das escolas públicas municipais de Ubatuba no Centro 
de Visitantes em horários especiais, ampliando a ação com atividades de sensibilização, 
conhecimento científico e jogos lúdicos e interativos no espaço infantil. Conscientizar para a 
necessidade de conservação das tartarugas marinhas e do ambiente em que estão inseridas.
Público alvo: Alunos e professores das escolas municipais de Ubatuba.
Realizado no período: Sem ocorrência no período.
Atendendo as recomendações dos órgãos competentes ainda seguem suspensas as atividades de 
atendimento a grupos de estudantes de forma presencial. '
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RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES PROJETO TAMAR -  2022

Conforme apresentado no relatório de agosto/2020 foram gravados 5 vídeos 
apresentando o Centro de Visitantes e diversas informações sobre as tartarugas marinhas que 
foram disponibilizados para a Secretaria de Educação de Ubatuba/SP.
Com o gradual retorno das atividades presenciais nas escolas, estão sendo buscadas alternativas 
para retomada do atendimento das visitas de escolas, em grupos reduzidos, ao Centro de 
Visitantes do Tamar, mantendo-se ainda a disponibilidade para visitas virtuais conforme 
solicitações.

2.2) Capacitação de professores da rede pública municipal de ensino de Ubatuba para a 
conservação das tartarugas marinhas.

Objetivos: Preparar os professores para desenvolver atividades curriculares voltadas à 
conservação das tartarugas e ecossistemas marinhos, por meio dos materiais paradidáticos, 
quando forem produzidos pelo Tamar ou seus parceiros.
Público alvo: professores das escolas municipais de Ubatuba, conforme demanda da Secretaria 
e a produção de materiais paradidáticos.
Realizado no período: Sem ocorrência no período.

-Direi T T
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2.3) Programa Especial de Educação Ambiental para a Educação Infantil -  Tartarugas 
Marinhas vivendo livres no Mar e Cuidar do Mar na Escola

Objetivos: Conduzir de forma transdisciplinar, a questão da conservação das tartarugas marinhas 
e do ambiente marinho nas atividades em sala de aula, com as seguintes etapas metodológicas: 
Organização do programa, apresentação da equipe do Tamar e dos alunos e professores, 
apresentação e escolha das tartarugas marinhas utilizadas durante o ano de desenvolvimento do 
programa, participação dos alunos em coleta de dados biométricos e no manejo de tartarugas 
em cativeiro, participação dos alunos em cursos e na aplicação dos conhecimentos na reciclagem 
de papel, participação nas saídas de campo para coleta de dados biométricos e marcação de 
tartarugas capturadas acidentalmente em redes de pesca, realização de trabalhos 
lúdicos/recreativos e certificação.
Público Alvo: Alunos da Educação Infantil da Escola Municipal Altimira Abirached, e alunos da 
Cooperativa Educacional de Ubatuba -  COOEDUBA, instituição de Utilidade Pública Municipal.
Período de realização: durante o ano letivo.
Realizado no período: Sem atividades no período. Início das férias escolares.

2.4) Empréstimo do Kit ‘Amigos do Mar’

Objetivos: Através do empréstimo do kit “ Amigos do Mar” , possibilitar o acesso aos conteúdos 
paradidáticos sobre conservação de tartarugas marinhas aos alunos das escolas que enfrentam 
dificuldades de deslocamento ao Tamar, conforme demanda das escolasr-  CONVÊNIOS 1
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Público-alvo: alunos e professores do ensino fundamental.

Realizado no período: Sem atividades no período. Período de férias

3) MANTER E APRIMORAR OS SEGUINTES PROGRAMAS 
PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO:

escolares.
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3.1) Receptivo de cruzeiros marítimos
Objetivos: Recepcionar o público turista dos cruzeiros marítimos, por meio de estande na área 
do receptivo, disponibilizando transporte até o Centro de Visitantes da Base do Projeto Tamar.
Público alvo: Turistas e visitantes
Realizado no período: Sem ocorrência no período, uma vez que os cruzeiros marítimos não 
estão sendo realizados devido as restrições trazidas pela pandemia do COVID 19.

3.2) Pesquisa Mercadológica com Turistas no Centro de Visitantes do Tamar

Objetivos: Disponibilizar a avaliação realizada pelo Tamar do perfil sócio-econômico dos 
turistas que frequentam o Centro de visitantes do Tamar, além de verificar a procedência, a 
utilização da infra-estrutura hoteleira do município e outras informações relevantes para o 
planejamento estratégico das ações referentes ao turismo.

Público-alvo: Turistas no Centro de Visitantes do Tamar.
Realizado no período: Sem ocorrência no período.
O Centro de Visitantes foi reaberto, mas a fim de manter o distanciamento social e reduzir o 
tempo de contato entre a equipe e os visitantes, a pesquisa mercadológica segue suspensa.

3.3) Solturas de tartarugas marinhas, principalmente em eventos do calendário turístico da 
cidade

Objetivos: Promover solturas de tartarugas marinhas reabilitadas, principalmente durante 
eventos de interesse da SETUR e prioritariamente em eventos previstos no calendário turístico 
do Município, de acordo com a disponibilidade de animais com alta médica atendidos no 
Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas do Projeto Tamar.

Público-alvo: Turistas e moradores de Ubatuba

Realizado no período: Sem ocorrência de solturas públicas no período. Em função da pandemia 
as atividades que podem gerar aglomeração de pessoas foram suspensas por tempo 
indeterminado, como forma de combate a propagação da COVID 19. c o n v ê n io s  i
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4) MANTER E APRIMORAR OS SEGUINTES PROGRAMAS EM ANDAMENTO, EM 
PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:
4.1) Divulgação dos projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Objetivos: Divulgar os projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da exposição 
de banner(s) no Centro de Visitantes da Base do Tamar em Ubatuba, conforme demanda da 
Secretaria do Meio Ambiente.
Público Alvo: Turistas e moradores locais (Aproximadamente 130.000 / ano). 
Realizado no período: Sem ocorrência no período.

4.2) Participar de eventos no município, conforme demanda e solicitação da Secretaria. 
Público Alvo: Turistas e moradores locais (Aproximadamente 130.000 /  ano).
Realizado no período: Sem ocorrência no período.

5) OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS:

5.1) Movimento Cultural Tamarear
Objetivos: O Centro de Visitantes do Tamar incentiva e apoia as manifestações artísticas e 
culturais do município e região, através do Movimento Cultural Tamarear, que busca unir a arte 
e música à conservação das tartarugas marinhas e do meio ambiente. A valorização da cultura 
é uma das principais estratégias de envolvimento comunitário do Tamar, permeando as ações 
de inclusão social e educação ambiental, objetivando integrar a cultura à conservação, 
restabelecendo o vínculo entre a dimensão social e natural, e conquistando parceiros para a 
proteção das tartarugas marinhas.
Realizado no período: Sem ocorrência no período.
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4) MANTER E APRIMORAR OS SEGUINTES PROGRAMAS EM ANDAMENTO, EM 
PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE:
4.1) Divulgação dos projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Objetivos: Divulgar os projetos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da exposição 
de banner(s) no Centro de Visitantes da Base do Tamar em Ubatuba, conforme demanda da 
Secretaria do Meio Ambiente.
Público Alvo: Turistas e moradores locais (Aproximadamente 130 .000/ ano).
Realizado no período: Sem ocorrência no período.
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4.2) Participar de eventos no município, conforme demanda e solicitação da Secretaria. 
Público Alvo: Turistas e moradores locais (Aproximadamente 130 .000/ ano).
Realizado no período: Sem ocorrência no período.

5) OUTRAS ATIVIDADES REALIZADAS:

5.1) Movimento Cultural Tamarear
Objetivos: O Centro de Visitantes do Tamar incentiva e apoia as manifestações artísticas e 
culturais do município e região, através do Movimento Cultural Tamarear, que busca unir a arte 
e música à conservação das tartarugas marinhas e do meio ambiente. A valorização da cultura 
é uma das principais estratégias de envolvimento comunitário do Tamar, permeando as ações 
de inclusão social e educação ambiental, objetivando integrar a cultura à conservação, 
restabelecendo o vínculo entre a dimensão social e natural, e conquistando parceiros para a 
proteção das tartarugas marinhas.
Realizado no período: Sem ocorrência no período.
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TERMO DE ENCERRAMENTO DE 
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIA

Entidade: FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE PROTEÇÃO E PESQUISA DAS TART. MARINHAS 
Projeto: FUNDAÇÃO PRO-TAMAR

lima sra Gestora da Parceria:

Encerra-se aqui a presente prestação de contas, que demonstra os resultados da execução da 
parceria no período por ela abordado.

No período em questão, a execução da parceria procurou atender a legislação aplicável e os 
princípios norteadores da administração pública para propiciar transparência a todos os atos realizados, 
visto que os mesmos foram custeados por verba pública.

A prestação em tela foi confeccionada dentro das exigências legais pertinentes, dentre as quais a 
Lei Federal 13.019/14, a Lei Municipal 1.011/89 (Código Tributário Municipal), o Decreto Municipal 
6617/2017 e a Instrução Normativa IN-003/20-CGM da Controladoria Geral do Município de Ubatuba, 
além das Instruções 1/20 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Declaro, portanto, que eventuais problemas e irregularidades serão sanadas, dentro dos prazos 
estabelecidos, em atendimento aos ditames legais pertinentes, após notificação dessa Prefeitura 
Municipal, sob pena de glosas, suspensão de repasses e até ressarcimento ao erário.

Por fim, declaro que esta prestação foi publicada no endereço eletrônico www.tamar.org.br, que 
também possui diário de execução do objeto pactuado.

Atenciosa mente,

BERENICE MARIA GOMES DA SILVA

Ubatuba, 15 de fevereiro de 2022.

FUNDAÇÃO PRÓ-TAMAR - COORDENAÇÃO REGIONAL SÃO PAULO 
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