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metas e de suas atividades no tempo e no espaço. Informações adicio-
nais, tais como: mapas, fotografias, croquis e outros documentos espe-
cíficos poderão ser anexados, conforme a necessidade e a relevância de
cada um. Os insumos são os bens e serviços necessários à execução das
metas. Eles deverão ser relacionados imediatamente após a descri-
ção da metodologia da respectiva meta, juntamente com justificati-
va de sua necessidade e importância. Na descrição dos insumos,
atentar para o seguinte: a) No caso de contratação de "Serviços de
Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica" caracterizar cada Contrato
por sua referência, que será composta de: Habilitação do prestador
de serviço; Descrição do serviço a ser realizado; Produtos resultan-
tes da prestação de serviços e o Tempo de duração. b) As obras e as
instalações permanentes que precisarem ser feitas na execução do
Projeto deverão ser devidamente descritas, constando: Projeto cons-
trutivo; Orçamento detalhado; documentação do imóvel onde serão
executadas as obras (Escritura, Certidão de Registro e/ou equivalen-
te). c) No caso de aquisição de equipamentos e de material perma-
nente, como também de execução de obras e instalações, será neces-
sário informar o uso que lhes será dado após o término do Projeto e a
forma de manutenção empregada.

Campo 15: Plano de Aplicação - reservado às informações
relacionadas com a execução do Projeto, Programa ou Evento, inclusive
quanto aos resultados que se pretende obter. Plano de Aplicação -
informa sobre as diversas espécies de gastos de acordo com a classifi-
cação funcional programática e econômica da despesa, especificando as
participações do Concedente e do Convenente, ou seja, os recursos a
serem desembolsados pelo Concedente e a contrapartida do Proponente,
se for o caso, para cada Projeto ou Evento.

Campo 16: Especificação da Contrapartida - deverá ser infor-
mado o total de bens e serviços economicamente mensuráveis (confor-
me quadro "Detalhamento" - item 16.2) referente à contrapartida da
Convenente/Proponente.

Campo 17: Especificação do Concedente - deverá ser informa-
do o total de bens e serviços economicamente mensuráveis (conforme
quadro "Detalhamento" - item 17.2) referente aos recursos financeiros
do Concedente.

Campo 18: Cronograma de Desembolso - refere-se à parcela
mensal a ser utilizada de acordo com a previsão de execução das
metas do Projeto, conforme indicado no campo 4. As transferências a
serem feitas pelo Concedente deverão ocorrer em consonância com
este cronograma. Devem, também, ser especificados os valores cor-
respondentes à utilização dos recursos da contrapartida e dos recebidos
por transferência.

Campo 19: Declaração - é uma informação prestada pelo Pro-
ponente à Instituição destinatária da proposta, para fins de prova
quanto à sua situação de regularidade para recebimento da transferência
de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União.

Campo 20: Aprovação pelo Concedente - é proferida pela
autoridade responsável pelo Programa, Projeto ou Evento, com base
no resultado da análise técnica do Plano de Trabalho.

PLANO DE TRABALHO/PROJETO:

 
Câmara Estadual de Compensação Ambiental-Ceca 
Fundo Estadual de Unidades de Conservação - FEUC 

 
Plano de Trabalho 

 
Processo nº 
 
 
 

1. DADOS  CADASTRAIS

 

Órgão/ Entidade Proponente:  CNPJ 

Endereço:  

Município:  UF:  CEP:  DDD/fone Esfera Administrativa 

Conta Corrente:  Banco:  Agência:  Praça de Pagamento: 

Nome do responsável:  CEP 

RG/Órgão Cargo:  Função:  Matrícula: 

Endereço:  CEP 

Nome do Coordenador do Projeto:  DDD/Fone:  

Assinatura do Coordenador do Projeto -  

2. OUTROS  PARTICIPANTES/PARCEIROS

 

N o m e C N P J  

E n d ere ço  C E P  
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: 
 

Período de Execução 

Início: Término: 

Identificação do Projeto: 
 
 

4.APRESENTAÇÃO DO PROJETO

�

5.APRESENTAÇÃO DA INSTITUÍÇÃO PROPONENTE 

�

�

                                                               6.CARACTERIZAÇÕES INSTITUCIONAIS 

�

�

7.DIAGNÓSTICO 

�

Apresentação do Projeto: 

�

�

Apresentação da Instituição Proponente: 

�

�

Caracterizações Institucionais: 

�

�

Diagnóstico:  

�

�

�

8.JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO E SOCIOAMBIENTAL

 

9.PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E BENEFICIÁRIAS 
 

 
                                                      10.ESTUDOS E LICENÇA AMBIENTAL (se for o caso) 
 

Justificativa da Proposição e Socioambiental: 
 
 
 

Participações Sociais e Beneficiárias: 
 
 
 

Estudos e Licença Ambiental (se for o caso) 
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   11.OBJETIVO DO PROJETO 

 

� � ����METAS A SEREM ATINGIDAS 

 

11.1 Objetivo Geral: 
 
 
11.2. Objetivos Específicos:  
 
 

Metas a serem atingidas: 
 
 
 

13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

M eta  E ta pa /F a se E sp ec if ica çã o  
In d . F ís ico  D u ra çã o  

U n id . Q td  In íc io  T érm in o  

1      

2      

3      

 
14. METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO E INSUMOS 

 
Metodologia e Estratégias de Desenvolvimento e Insumos: 
 
 
 

 
15. PLANO DE APLICAÇÃO (R$1.000,00) 

�

Natureza da Despesa Total Concedente Proponente 

Material de Consumo 
Serviços de Consultoria 
Outros Serv. Terceiros P.Física 
Outros Serv. Terceiros P.Jurídica 
Equipamento Material Permanente 
Obras  

   

����	�
���	� � � �

                                                                       16.ESPECIFICAÇÃO DA CONTRAPARTIDA 
16.1  COMPOSIÇÃO 

           16.2 DETALHAMENTO (Bens e serviços economicamente mensuráveis) 

 
Item (De acordo com a 

meta) Descrição Valor 

1   
2   
3   

Recursos financeiros Valor (R$1,00) 

Total de bens e serviços economicamente mensuráveis (conforme quadro “Detalhamento”) 
 

Total  
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�

                                                                 17.ESPECIFICAÇÃO DO CONCEDENTE 
 

                                                                            17.1COMPOSIÇÃO 
 

�

                              17.2 DETALHAMENTO (Bens e serviços economicamente mensuráveis) 

�

Item (De acordo com     a 
meta) Descrição Valor 

1 
2 

 

Recursos Financeiros Valor (R$1,00) 
       Total de bens e serviços economicamente mensuráveis (conforme quadro “Detalhamento”)  

Total  

18. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$1,00); ampliar conforme necessidade

Meta 
Concedente/  Convenente  

Mês 1 
 

Mês 2 
 

Mês 3 
 

Mês 4 
TOTAL 

1 Concedente      
Proponente      

2 Concedente      
Proponente      

3 Concedente      
Proponente      
Proponente      

TOTAL Concedente      
Proponente      

�

19. DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 

�

20.APROVAÇÃO PELO (A) CONCEDENTE 

�

�������������������������������

����������������������������������������������������	��
�����	
��
� 

  
�

 

 

�


