
 

 

MODELO DO PLANO DE TRABALHO 
 

1. DADOS CADASTRAIS – CONCEDENTE 

Órgão/Entidade:   Secretaria de Estado de Meio Ambiente CNPJ: 05.562.326/0001-26 

Endereço:   Av. Mario Ypiranga, nº 3280, Parque Dez de Novembro, Manaus/AM 

Cidade: Manaus UF: AM CEP: 69.050-030 DDD/telefone:   E-mail: gabinete@sema.am.gov.br 

Nome do responsável: Eduardo Costa Taveira 

C.I./Órgão Expedidor:  12999474/ SSP/AM Função Secretário de Estado do Meio Ambiente 

 

2.  DADOS CADASTRAIS – CONVENENTE – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (não omita ou abrevie nomes) 

Órgão/Entidade: CNPJ: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: DDD/telefone: 

Nome do responsável da OSC: CPF:  

C.I./Órgão Expedidor: Função:  

 

3.  RESPONSÁVEL TÉCNICO DA EXECUÇÃO DO OBJETO (não omita ou abrevie nomes) 

Nome do Responsável Técnico: Escolaridade: 

Endereço: 

Cidade:  UF:  CEP: DDD/telefone: 

E-mail: 

 

4.  DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 

OBJETO DO TERMO:  
Implementação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais denominado 

“Programa Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta” 

TÍTULO DO PLANO: Programa Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta 

PÚBLICO-ALVO: Unidades de Conservação Estaduais (Lote ??) 

VIGÊNCIA:  12 meses 

INICIO PREVISTO: A contar da data da assinatura do Termo de Colaboração. 

TÉRMINO PREVISTO: Ao final dos 12  meses 

DETALHAMENTO DO OBJETO: Realizar a implementação do Pagamentos por Serviços Ambientais, referentes ao 
Programa Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta, no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensal em ?? unidades de 
conservação constantes no Lote ??. 

 

5.  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

O presente instrumento tem por finalidade Realizar a implementação do Pagamentos por Serviços Ambientais, 
referentes ao Programa Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta, no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensal em ?? 
unidades de conservação (Lote ??), atendendo um quantitativo máximo de ????? famílias. 

 

6.  JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

Atualmente o Estado do Amazonas possui 42 (quarenta e duas) unidades de conservação, com aproximadamente 19 
milhões de hectares, dessas 34 (trinta e quatro) são de uso sustentável, nas categorias: APA, FLORESTA, RDS e RESEX. 
Essas UC permitem que famílias vivam e usufruam dos recursos naturais e serviços ambientais, orientada por Planos 
de Gestão e acordos temáticos (e.g., pesca), que dá bases e diretrizes para o manejo sustentável. Isto promove a 
conservação do ambiente e também oportuniza a bioeconomia amazônica que são essenciais para combater a 
pobreza e desigualdades sociais a essas comunidades ribeirinhas. 
As Unidades de Conservação funcionam como mecanismos de proteção da biodiversidade, promovendo a 
conectividade entre as diferentes esferas do governo federal, estadual e municipal, cabendo ao órgão gestor destinar 
o estabelecimento de políticas e programas de gestão para administrá-las, de forma direta e indireta, de modo a 
assegurar a consolidação do sistema. Por certo são áreas prioritárias para a conservação e manutenção do modo de 
vida das populações tradicionais e da biodiversidade. 
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A criação, a implementação, a manutenção e a consolidação de uma Unidade de Conservação, refere-se a um 
conjunto de atividades, das quais destacam-se: ações de fortalecimento social, econômico e de proteção ambiental 
subsidiando assim tomadas de decisões para a gestão participativa do território; medidas de planejamento; e nas 
definições de políticas ambientais e de gestão dessas áreas. 
O mecanismo financeiro conhecido como Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) é uma estratégia voltada para 
valorização do ambiente e dos serviços ecossistêmicos (e.g., produção de umidade, fertilidade dos solos, regulação 
do clima, disponibilização de produtos alimentícios, polinização), assim como para o engajamento dos beneficiários 
nas ações de gestão realizadas pela Sema (e.g. monitoramento da biodiversidade, preservação de tabuleiros de 
desova de quelônios, educação ambiental por meio dos Agentes Ambientais Voluntários, monitoramento de lagos 
manejados). 
A modalidade de PSA implementada pela Secretaria de Estado do Amazonas é voltado aos moradores das Unidades 
de Conservação do Estado e seu entorno, localizadas em áreas de relevante valor ambiental, com prevalência de 
atividades extrativistas e da agricultura familiar, favorecendo a proteção da Amazônia por meio de incentivos 
financeiros, estimulando o uso sustentável dos recursos e a preservação das áreas a serem protegidas. 
A estratégia desta Secretaria é promover a conservação ambiental, respeitando práticas tradicionais de produção e 
auto abastecimento, via a participação voluntária de moradores e usuários de UC estaduais e seu compromisso de 
não avançar roçados e módulos produtivos em áreas nativas (ou floresta primária) em troca de recompensa 
financeira, o qual não impede que agricultores familiares façam suas roças, estas portanto, terão que ser feitas e 
manejadas em áreas de pousio. 
Atualmente, o PBF é um dos maiores programas de pagamento por serviços ambientais do mundo abrangendo, 
desde o início de sua implementação em 2008, 16 UC estaduais, 581 comunidades em uma área de 10,9 milhões de 
hectares, e atendendo aproximadamente 8 mil famílias no Estado do Amazonas. Ressalta-se que dentre os 
beneficiários, cerca de 85% são mulheres e mães de família. Isto é uma liberalidade do Programa para fortalecer e 
empoderar mulheres e mães. 
Diante da importância de tais resultados alcançados pelo programa, o presente projeto pretende dar continuidade 
na implementação das 16 UC já inseridas no PBF, bem como propõe a inserção de mais 12 (doze) unidades de 
conservação, sendo elas: 7 (sete) FLORESTA, 2 (duas) RESEX e 3 (três) RDS, atendendo assim 837 famílias adicionais 
que se encontram no Sul do Estado e no interflúvio dos rios Purus e Madeira, no trecho da Rodovia da BR-319. Outra 
UC inserida é a FLORESTA do Urubu, localizada na região metropolitana de Manaus. A expansão do PSA também é 
imprescindível para endereçar territórios estratégicos de combates ao desmatamento ilegal, pressão imobiliária, 
assim como combater e mitigar as pressões sobre os recursos naturais. 
Das unidades conservação que se encontram na área de influência da Rodovia Federal BR-319, 4 (quatro) estão em 
área de grande pressão imobiliária e de desmatamento ilegal pelo tráfego recorrente de pessoas, materiais e 
equipamentos, somando cerca de 1.600.000 hectares e uma população de mais de 2.400 pessoas. Na região do Sul 
do Estado do Amazonas, temos o Mosaico de Apuí, constituído por 9 (nove) UC, destas 7 (sete) serão contempladas 
com a implementação do Programa “Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta”, por estarem localizada em um território 
de área de altíssima pressão de desmatamento ilegal e pressão imobiliária, com essas UC somam-se cerca de 
1.580.000 hectares, levando em consideração que não há população residente no interior destas unidades, no 
entanto há famílias usuárias do entorno.  

 

7.  OBJETIVO 

Realizar a implementação do programa de pagamento por serviços ambientais, denominado “Programa Bolsa 
Floresta – Guardiões da Floresta” em ?? unidades de conservação (lote ??), atendendo um quantitativo máximo 
de x famílias.  

7.1. Objetivos específicos 

a) realizar o diagnóstico socioambiental das UC e entorno (um diagnóstico por território); 

b) realizar uma oficina de sensibilização e mobilização quanto a implementação/execução do Programa nas UC, 

e de capacitação sobre os serviços ambientais e a importância de se manter a floresta em pé (uma oficina por 

território);  

c) realizar o cadastro das famílias; 

d) realizar a gestão e o monitoramento do banco de dados das famílias beneficiárias por UC; 

e) realizar uma oficina anual por UC para assinatura do Termo de Compromisso de Desmatamento Zero;  

f) realizar uma ação de recadastramento; e 

g) realizar uma oficina de monitoramento por UC. 

 

8. METAS E ETAPAS A SEREM ATINGIDAS 

Meta 1 - Banco de Dados 
Etapa 1.1 - Atualização e apresentação do Banco de Dados de beneficiários do Programa Bolsa Floresta 



 

 

Atividade 1.1.1 – Disponibilização do Banco de dados de atuais beneficiários - A Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente irá apresentar o Banco de Dados dos beneficiários atualmente atendidos pelo Programa Bolsa Floresta, 
contendo: número de cadastro, nome completo, CPF, comunidade, município e Unidade de Conservação. 
Meta 2 – Diagnóstico e cadastro de beneficiários 

Etapa 2.1 – Diagnóstico, cadastro e oficinas do Programa 
Atividade 2.1.1 - Diagnóstico das UC e entorno: Instituição técnica parceira para execução das atividades de 

campo deverá realizar o diagnóstico das famílias que se enquadram no Programa, nas unidades de conservação e 
entorno. 

Atividade 2.1.2 - Oficina do Programa: Instituição técnica parceira para execução das atividades de campo 
deverá realizar oficina apresentando o Programa e informando dos critérios para participação e cadastro das famílias 
nas unidades de conservação e entorno. 

Atividade 2.1.3 - Cadastro das famílias: Instituição técnica parceira para execução das atividades de campo 
deverá realizar o cadastro das famílias que se enquadram no Programa, nas unidades de conservação e entorno. 

Atividade 2.1.4 - Oficina de assinatura de Termo de Desmatamento Zero: Instituição técnica parceira para 
execução das atividades de campo deverá realizar oficina para assinatura do Termo de Desmatamento Zero. 

Atividade 2.1.5 - Atualização de banco de dados: Instituição técnica parceira para execução das atividades de 
campo deverá atualizar e disponibilizar o banco de dados dos beneficiários. 
Meta 3 - Monitoramento 

Etapa 3.1 - Oficina de monitoramento e controle de pagamentos dos benefícios 
Atividade 3.1.1 - Oficina de monitoramento: Instituição técnica parceira para execução das atividades de campo 

deverá realizar uma oficina de monitoramento do cumprimento do Termo de Desmatamento Zero (por UC) pelas 
famílias beneficiadas. 

Atividade 3.1.2 - Oficina de recadastramento: Instituição técnica parceira para execução das atividades de 
campo deverá realizar uma oficina de recadastramento das famílias já beneficiadas para atualização dos dados 
cadastrais, remoção ou inserção de novas. 

Atividade 3.1.3 - Controle do pagamento dos benefícios (mensal): Instituição técnica parceira para execução 
das atividades de campo deverá realizar o controle dos benefícios pagos mensalmente, alinhados ao banco de dados 
atualizado e atividades realizadas. 

Atividade 3.1.4 - Controle do pagamento dos benefícios (semestral): Instituição técnica parceira para execução 
das atividades de campo deverá um relatório semestral com as informações número de famílias atendidas, valor de 
benefício pagos, número de famílias desligadas, número de famílias inseridas. 
Meta 4 - Encerramento 

Etapa 4.1 - Apresentação do relatório final de execução dos pagamentos realizados 
Atividade 4.1.1 - Relatório final da execução: Instituição técnica parceria para execução das atividades de campo 

deverá apresentar um relatório final, contando o período de 12 meses de execução do Programa, contendo as 
informações compiladas dos relatórios apresentados na Etapa III, destacando os valores pagos e custos de 
operacionalização do Programa. 

Atividade 4.1.2 - Prestação de contas final: Instituição técnica parceira para execução das atividades de campo 
deverá apresentar a prestação de contas físico/financeira. 

 

9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META e AÇÃO) (Inserir linhas quantas forem necessárias.) 

Meta Etapa Atividade 
Indicador físico Duração (MÊS) 

Unid. 
Medida 

Quant. Início Término 

1 - Banco de 
Dados 

1.1 - Atualização e 
apresentação do 
Banco de Dados de 
beneficiários do 
Programa Bolsa 
Floresta. 

1.1.1 – Disponibilização do 
Banco de dados de atuais 
beneficiários  

Relatório 01 1º mês 1º mês 

2 – Diagnóstico 
e cadastro de 
beneficiários 

2.1 – Diagnóstico, 
cadastro e oficinas 
do Programa 

2.1.1 - Diagnóstico das UC e 
entorno: 

Relatório 01 1° mês 2° mês 

2.1.2 - Oficina do Programa Relatório 01 1° mês 2° mês 

2.1.3 - Cadastro das famílias Relatório 01 1° mês 2° mês 

2.1.4 - Oficina de assinatura 
de Termo de 
Desmatamento Zero 

Relatório 01 1° mês 2° mês 

2.1.5 - Atualização de banco 
de dados: 

Relatório 01 1° mês 2° mês 



 

 

3 - 
Monitoramento 

3.1 - Oficina de 
monitoramento e 
controle de 
pagamentos dos 
benefícios. 

3.1.1 - Oficina de 
monitoramento 

Relatório 01 8° mês 8° mês 

3.1.2 - Oficina de 
recadastramento 

Relatório 01 8° mês 8° mês 

3.1.3 - Controle do 
pagamento dos benefícios 
(mensal) 

Relatório 10 3° mês 12° mês 

3.1.4 - Controle do 
pagamento dos benefícios 
(semestral) 

Relatório 02 6° mês 12° mês 

4 - 
Encerramento 

4.1 - Apresentação 
do relatório final de 
execução dos 
pagamentos 
realizados 

4.1.1 - Relatório final da 
execução 

Relatório 01 
12° 
mês 

12° mês 

4.1.2 - Prestação de contas 
final 

Relatório 01 
12° 
mês 

12° mês 

 
 
 

10. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS METAS/ETAPAS  (Inserir linhas quantas forem necessárias.) 

Meta 1 / Etapa 1.1 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente irá apresentar o Banco de Dados dos beneficiários 
atualmente atendidos pelo Programa Bolsa Floresta, que totalizam 8.423 famílias beneficiadas 
com o pagamento mensal do valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), contendo: número de 
cadastro, nome completo, CPF, comunidade, município e Unidade de Conservação.  
Este banco de dados é a base para diagnóstico e cadastro dos beneficiários do Programa.  
Para cada lote há um valor máximo de famílias a serem beneficiadas, conforme indicado no 
TDR. 

Meta 2 / Etapa 2.1 DESCREVER A METODOLOGIA CONFORME ATIVIDADES INDICADAS NOS ITENS 8 E 9  

Meta 3 / Etapa 3.1 DESCREVER A METODOLOGIA CONFORME ATIVIDADES INDICADAS NOS ITENS 8 E 9  

Meta 4 / Etapa 4.1 DESCREVER A METODOLOGIA CONFORME ATIVIDADES INDICADAS NOS ITENS 8 E 9  

 

11. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição: Recursos para custeio do Termo de 
Colaboração. Detalhar o que será adquirido para realização da atividade (bens e/ou serviços). Inserir linhas quantas 
forem necessárias. 

MATERIAL DE CONSUMO 

Item 
DESCRIÇÃO DO ITEM 

(somente 1 linha para cada item) 

Indicador Físico Custos R$ 

Unid. 
Medida 

Quant. Unitário Total 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

VALOR TOTAL  

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 

Item 
DESCRIÇÃO DO ITEM 

(somente 1 linha para cada item) 

Indicador Físico Custos R$ 

Unid. 
Medida 

Quant. Unitário Total 

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

VALOR TOTAL   

SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 

Item DESCRIÇÃO DO ITEM Indicador Físico Custos R$ 



 

 

11. ORÇAMENTO DETALHADO DOS BENS E SERVIÇOS - Natureza da Aquisição: Recursos para custeio do Termo de 
Colaboração. Detalhar o que será adquirido para realização da atividade (bens e/ou serviços). Inserir linhas quantas 
forem necessárias. 

(somente 1 linha para cada item) Unid. 
Medida 

Quant. Unitário Total 

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

VALOR TOTAL   

TOTAL DE RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO   

ATENÇÃO: Não solicitar recursos sem especificar o que se pretende adquirir Itens como "diversos", "outros materiais", 
etc., não serão considerados. 

 

12. RESULTADOS ESPERADOS  

 

 

13. PLANO DE APLICAÇÃO 

Tipo de Despesa Concedente (R$) Convenente (R$) Total (R$) 

    

Total Geral (R$)  

 

14. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – Custeio de implementação/execução (02 parcelas) 

CONCEDENTE: Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amazonas 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

Transferência de recursos para o 
custeio das atividades de 
diagnóstico, cadastro, oficinas e 
recadastramento e monitoramento 

mês 1 R$ xxxxxx 

mês 2 R$ xxxxxx 

Total Geral (R$) R$ xxxxxx 

14.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – Bolsa Floresta (10 parcelas) 

CONCEDENTE: Secretaria do Estado do Meio Ambiente do Amazonas 

DESCRIÇÃO MÊS VALOR R$ 

Transferência de recursos para o 
pagamento do Programa Bolsa 
Floresta+ 

mês 3  

mês 4  

mês 5  

mês 6  

mês 7  

mês 8  

mês 9  

mês 10  

Total Geral (R$)  



 

 

 

15. CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
Descrever o título das atividades contempladas no valor a ser consumido no mês (exemplo: despesas com o 
planejamento). 

METAS Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

2 – Diagnóstico e 
cadastro de 
beneficiários 

R$ xxxxxx 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

METAS Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

3 - 
Monitoramento 

00,00 R$ xxxxxx 00,00 00,00 00,00 00,00 

TOTAL R$ xxxxxx R$ xxxxxx 00,00 00,00 00,00 00,00 

TOTAL R$ xxxxxx 

 
 
 
 
 

16. DECLARAÇÃO PROPONENTE DO ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente - SEMA, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou em situação de 
inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública 
Federal, Estadual e Municipal, que impeça o Termo de Fomento, na forma deste Plano de Trabalho. 
Nestes Termos 
Pede Deferimento. 
 

Manaus – AM,  xx de xxxxxxx de 2022 
 

_____________________________ 
Instituição 

 

 

16. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE 

 
              DEFERIDO                                INDEFERIDO                 
 

Manaus – AM xxx de xxxxx de 2022 
 
 

 
EDUARDO COSTA TAVEIRA 

Secretário de Estado do Meio Ambiente - SEMA 
  

 
 
 

  


