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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), 
PARA IMPLEMENTAR O PROGRAMA BOLSA FLORESTA – GUARDIÕES DA FLORESTA 
 

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, torna público o presente Termo de 
Referência de seleção de instituições da Organizações da Sociedade Civil – OSC interessadas em 
celebrar Termo de Colaboração com objetivo de Implementar o Programa Bolsa Floresta – 
Guardiões da Floresta, no âmbito das Unidades de Conservação e sua área de entorno.  

 
Tarefa:  Selecionar Organizações da Sociedade Civil – OSC com vistas a contratação de 

instituições sem fins econômicos/lucrativos, com experiência comprovada em gestão 
administrativa, financeira e ambiental, visando atender a implementação técnica de Pagamento por 
Serviços Ambientais, conforme previsto no Decreto nº. 26.958, de 04 de setembro de 2007, Lei nº 
4.266, de 01 dezembro de 2015 e Decreto n.° 44.968, de 09 de dezembro de 2021. 

 
Ponto Focal: Fabrícia Arruda, Secretária Executiva Adjunta de Gestão Ambiental, 

seaga@sema.am.gov.br; e Gleidson Almeida Aranda, Chefe do Departamento de Mudanças 
Climáticas e Gestão de Unidades de Conservação, demuc@sema.am.gov.br. 
 
1. OBJETIVO GERAL 
 

Selecionar Organizações da Sociedade Civil – OSC com vistas a contratação de instituições 
sem fins econômicos/lucrativos, com experiência comprovada em gestão administrativa, financeira 
e ambiental, visando atender a implementação técnica de Pagamento por Serviços Ambientais, 
conforme previsto no Decreto nº. 26.958, de 04 de setembro de 2007, e Lei nº 4.266, de 01 
dezembro de 2015 e Decreto n.° 44.968, de 09 de dezembro de 2021. 

 
1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1 Realizar o diagnóstico das famílias residentes em unidades de conservação estaduais e suas 
áreas de entorno, que se enquadrem nos critérios do Programa;  
2 Realizar oficina de apresentação e informação do Programa, quanto aos critérios de 
participação e cadastro das famílias das Unidades de Conservação estaduais e sua área de 
entorno; 
3 Realizar o cadastro das famílias que se enquadram no Programa, sendo elas de unidades de 
conservação estaduais e área de entorno; 
4 Realizar oficinas de assinatura do Termo de Desmatamento Zero, conforme legislação 
vigente; 
5 Efetuar os pagamentos dos recursos destinados aos beneficiários do Programa; 
6 Realizar monitoramento da implentação do programa e respectiva avaliação dos resultados 
e impactos. 
7 Desenvolver estratégias voltadas à captação e gestão de recursos financeiros e 
investimentos para implementação do Programa Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta. 

 

mailto:seaga@sema.am.gov.br


  
 
 
 
 
 
 

 

2. ABRANGÊNCIA 
 

O Programa Bolsa Floresta, desde 2008, é implementado em 16 unidades de conservação de 
uso sustentável (Tabela 01). 

 
Tabela 01 – Relação de Unidades de Conservação beneficiadas pelo Programa Bolsa Floresta, 

número de famílias, população, comunidades e área (Fonte: SEMA-2020). 

 
 

Observa-se que atualmente a Área de Proteção Ambiental do Rio Negro – Setor Aturiá/Apuauzinho 
encontra-se como uma unidade de conservação atendida pelo Programa Bolsa Floresta, fato este 
se dá por estar localizada no entorno da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga-
Conquista e por fazer parte da área de influência da Região Metropolitana de Manaus. Esses dois 
fatores preconizam a inclusão da APA como essencial para endereçar os vetores e agentes de 
desmatamento e degradação. 
 
Considerando as áreas de entorno das unidades de conservação, foram atendidas no ano de 2021 
um total de 582 comunidades nas 16 UC supracitadas, com 8.423 famílias cadastradas. O benefício 
atualmente repassado é no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensal, totalizando assim R$ 
5.121.100,00 (cinco milhões cento e vinte e um mil e cem reais) . 
 
Na oportunidade de expandir o Pagamento por Serviços Ambientais para outros territórios, serão 
inseridas 12 novas unidades de conservação (Tabela 02). 
 

Tabela 02 – Relação de Unidades de Conservação a serem beneficiadas pelo PSA, número de 
famílias, população e comunidades totais. 

NOME DA UNIDADE FAMÍLIAS POPULAÇÃO COMUNIDADES ÁREA (ha)

01- APA da ME do Rio Negro - Setor Aturiá /Apuauzinho 202 1.010 10 559.097,79

02- Floresta Estadual de Maués 804 4.020 23 438.440,32

03- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã 858 4.503 63 2.313.000,00

04- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Canumã 431 1.293 20 22.354,86

05- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Cujubim 30 147 2 2.450.381,56

06- Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Uacari 372 1.304 33 632.949,02

07- Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma 503 1.787 41 589.611,28

08- Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Amapá 447 1.550 11 216.108,73

09- Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro 630 3.955 19 102.978,83

10- Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã 391 1.312 20 424.430,00

11- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 728 4.244 60 1.124.000,00

12- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu - Purus 1.286 5.500 67 1.008.167,00

13- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Rio Madeira 1.100 4.400 50 283.117,00

14- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista 322 1.610 15 86.233,43

15- Reserva Extrativista Catuá-Ipixuna 287 1.435 13 217.486,00

16- Reserva Extrativista do Rio Gregório 201 1.005 27 305.268,47

TOTAL 8.592 39.075 474 10.773.624,29



  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
O Mosaico do Apuí não possui moradores nas unidades de conservação, entretanto a 

proposta é que o Programa “Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta” seja implementado no entorno, 
atendendo assim as comunidades listadas na Tabela 03. Esta ação se faz necessária já que a região 
de entorno do Mosaico sofre com o avanço do desmatamento e queimadas em propriedades rurais, 
assim como a grilagem de terras.  

 
Tabela 03 – Comunidades do entorno do Mosaico do Apuí 

 
 

Observado as informações acima, a proposta é que as unidades de conservação sejam 
divididas por lotes de execução, conforme tabela 04. 

 
Tabela 04 – Unidades de Conservação divididas por lotes de execução (*UC sem o PBF) 

Nº FAMÍLIAS POPULAÇÃO COMUNIDADES

60 240 2

201 753 54

98 490 15

190 950 32

10 50 3

06- Floresta Estadual de Apuí 0 0 0

07- Floresta Estadual de Manicoré 0 0 0

08- Floresta Estadual do Aripuanã 0 0 0

09- Floresta Estadual do Sucunduri 0 0 0

10- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Aripuanã 0 0 0

11- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Bararati 0 0 0

12- Reserva Extrativista do Guariba 0 0 0

559 2.483 106
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NOME DA UNIDADE

01- Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapó-Açu

02- Floresta Estadual de Tapauá

03- Floresta Estadual Canutama

04- Reserva Extrativista de Canutama

05- Floresta Estadual do Rio Urubu

UC Comunidade Nº de Famílias Nº Habitantes

Mata-Matá 70 420

Bela Vista de Guariba 6 30

Vila Batista 5 14

Sucunduri Sucunduri 147 735

Bararati Barra de São Manuel 50 250

278 1449

Aripuanã - Guariba

TOTAL



  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Conforme definidos nos lotes acima, a quantidade de famílias já atendidas pelo Programa e 

a serem inseridas, consta na tabela 05. 
 

Tabela 05 – Relação de famílias (atendidas e a serem inseridas) por lote 

 
 
O valor do benefício será de R$ 100,00 (cem reais) mensais e a distribuição nos lotes, 

observado o quantitativo de famílias já atendidas e a serem inseridas segue o disposto na Tabela 
06. 

Tabela 06 – Valor das Bolsas a serem pagas a famílias já atendidas e a serem inseridas 

 
 
Somando-se as informações individualizadas dos lotes e posteriormente agrupando os 

valores chega-se ao montante de R$ 11.314.800,00 (onze milhões, trezentos e quatorze mil e 
oitocentos reais) anual, conforme Tabela 07. 

 
Tabela 07 – Relação do total de famílias por lote e Valor total das Bolsas a serem pagas 

 
 
Os dados apresentados nas tabelas acima remetem apenas às famílias inseridas nas 

1º Lote 2º Lote 3º Lote 4º Lote

- RDS Amanã - APA Rio Negro Aturiá/Apuauzinho - Floresta de Maués

- RDS Cujubim - Floresta Canutama* - FLORESTA do Urubu*

- RDS Mamirauá - Floresta Tapauá* - RDS Amapá

- RDS Uacari - RDS Piagaçu-Purus - RDS Canumã

- RESEX Catuá-Ipixuna - RDS Puranga Conquista - RDS do Juma

- RESEX do Rio Gregório - RDS Rio Negro - RDS Igapó-Açu*

- RDS Uatumã - RDS Rio Madeira

- RESEX Canutama*

2.476 3.320 3.355 278

Mosaico do Apuí*(FLORESTA 

de Apuí, FLORESTA de 

Manicoré, FLORESTA do 

Aripuanã, FLORESTA do 

Sucunduri, RDS Aripuanã, RDS 

Bararati, RESEX do Guariba) 

TOTAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS POR LOTE

TOTAL DE FAMÍLIAS ATENDIDAS

9.429

Atual Novas Atual Novas Atual Novas Atual Novas

2.476 0 2.831 489 3.285 70 0 278

1º Lote 2º Lote 3º Lote 4º Lote

Atual Novas Atual Novas Atual Novas Atual Novas

2.476 0 2.831 489 3.285 70 0 278

 R$  2.971.200,00  R$  -    R$  3.397.200,00  R$  586.800,00  R$  3.942.000,00  R$  84.000,00  R$ -    R$  333.600,00 

1º Lote 2º Lote 3º Lote 4º Lote

Valor das Bolsas Anual

1º Lote 2º Lote 3º Lote 4º Lote

2.476 3.320 3.355 278

 R$  2.971.200,00  R$  3.984.000,00  R$  4.026.000,00  R$  333.600,00 

Valor das Bolsas Anual

Valor Total Anual

R$ 11.314.800,00



  
 
 
 
 
 
 

 

unidades de conservação, não considerando as áreas de entorno para os Lotes 01, 02, 03 e 04.  
 
A Tabela 08, apresenta uma perspectiva de possibilidade de valor máximo de famílias a 

serem cadastradas por lote, observadas as características das áreas de entorno das unidades 
de conservação.  

 
Tabela 08 – Previsão do total máximo de famílias por lote e Valor total das Bolsas a serem 

pagas 

 
 
Tendo em vista o entorno das unidades atendidas, prevê-se assim um total final de 

14.150 famílias atendidas, com um valor total anual destinado ao Pagamento por Serviços 
Ambientais de R$ 16.980.000,00 (dezesseis milhões novecentos e oitenta mil reais). 
 
 
3. ATIVIDADES E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
 

O Programa “Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta” possui duas vertentes de atuação junto 
aos moradores e usuários das unidades de conservação e entorno, neste caso, os ribeirinhos 
(população tradicional) e os agricultores familiares (pequenos agricultores que podem ou não 
utilizar diretamente dos recursos naturais disponibilizados pela floresta, mas tem como atividade 
principal a agricultura em suas propriedades rurais). 

 
A implementação do Programa “Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta” possui duas etapas 

com ações específicas, conforme descrito e apresentado na Figura 02: 
 
Etapa 1 – Cadastramento: contará com o diagnóstico comunitário inicial; o cadastro familiar; 
as oficinas introdutórias; assinatura do Termo de Compromisso e a entrega dos cartões aos 
beneficiários; 
Etapa 2 – Monitoramento: contará com procedimentos de monitoramento e avaliação da 
implementação do projeto, de forma participativa junto aos beneficiários e pela equipe de 
controle da Sema. 

1º Lote 2º Lote 3º Lote 4º Lote

3.750 4.200 4.200 2.000

 R$  4.500.000,00  R$  5.040.000,00  R$  5.040.000,00  R$  2.400.000,00 

R$ 16.980.000,00

Valor das Bolsas Anual

Valor Total Anual



  
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 02 - Fluxo de implementação do Pagamento por Serviços Ambientais 

 
Etapa 1 – Cadastramento 
 
O diagnóstico é o primeiro passo para a implementação do “Programa Bolsa Floresta – 

Guardiões da Floresta”, será realizado nas comunidades das unidades de conservação e nas áreas 
de entorno. Nesta ação a equipe técnica faz o levantamento socioeconômico amostral que permite 
averiguar o número de famílias, principais fontes de renda, vetores e agentes de desmatamento 
relevantes, pressões e conflitos existentes, participação em ações de gestão da UC, etc. Essa ação é 
fundamental para delinear e adaptar as demais ações subsequentes. 

 
O cadastro familiar contará com um questionário socioeconômico que será respondido pelas 

famílias identificadas nas unidades de conservação e entorno de maneira voluntária, visando atestar 
as informações amostrais do diagnóstico, assim como o enquadramento nos critérios de seleção 
dos beneficiários, respeitando ainda a determinação contida no art. 41 do Decreto Estadual n.° 
44.968, de 09 de dezembro de 2021.  

 
Os critérios seguirão como base:  
 
I – Cumprir, quando existir, as regras do plano de uso ou plano de gestão da reserva, e 
participar ativamente da sua implementação, respeitando especialmente o zoneamento da 
área; 
II – não avançar suas roças em áreas de mata primária, mantendo as áreas produtivas com 
tamanho igual ou inferior ao do ano anterior, podendo cultivar nas áreas de capoeiras 
abertas ou em descanso (pousio); 
III – fazer o aceiro no entorno das áreas de roçados e comunicar a comunidade o dia da 
queima; 
IV – caso tenha filhos em idade escolar e escolas próximas da residência, mantê-los 
matriculados e frequentando a escola; 
V – participar periodicamente da oficina de formação e atualização de benefícios do 
Programa Bolsa Floresta da sua localidade.  
 
A oficina introdutória tem três objetivos principais: capacitar comunitários nos temas de 

desenvolvimento sustentável, serviços ambientais e a importância da floresta em pé; alinhar 



  
 
 
 
 
 
 

 

expectativa dos direitos e deveres do Programa “Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta”; e 
apresentar o termo de compromisso voluntário. 

 
A adesão voluntária ao “Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta”, via termo de compromisso, 

é a próxima ação. Geralmente feito durante a oficina introdutória, e depois de tiradas todas as 
dúvidas dos comunitários, esses assinam, voluntariamente, o termo. Aqueles que não querem 
assinar, por qualquer motivo, são também monitorados e sempre convidados às oficinas do Projeto. 

 
Após o cadastro e assinatura, em até 60 dias, a beneficiária (ou beneficiário) recebe o cartão, 

em envelope lacrado, com todas as informações necessárias para o cadastramento do cartão e seu 
uso para saques, assim como assinar um termo atestando o recebimento do cartão e que as 
informações estão corretas. 

 
Observado o fluxograma (Figura 02) o Programa seguirá as seguintes formas de atuação pela 

instituição contratada para implementação técnica: 
 

a) realizar o diagnóstico socioambiental das UC e entorno (um diagnóstico por 
território); 
b) realizar uma oficina de sensibilização e mobilização quanto a implementação do 
Programa nas UC e entorno, 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 a entrega de cartões e assinatura do Termo de 
Compromisso de desmatamento Zero;  
f) realizar uma ação de recadastramento; e 
g) realizar uma oficina de monitoramento por UC. 

 
O território do Mosaico do Apuí possui uma peculiaridade em relação às demais unidades 

de conservação de uso sustentável sob gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o fato de 
não possuir moradores no interior das mesmas (Tabelas 02-03). 

 
As ações indicadas acima permanecem as mesmas para esta região, alterando apenas os 

critérios de cadastro a serem levantados no diagnóstico: 
a) comprovar a posse do imóvel rural; 
b) possuir Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP); 
c) ter realizado o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e aderido ao Programa de 
Regularização Ambiental (PRA); 
d) possuir valor de cobertura florestal de reserva legal superior ao exigido pela Lei n.º 
12.651/12; 
e) utilizar de práticas de prevenção a queimadas e outras alternativas de produção 
sustentável; 



  
 
 
 
 
 
 

 

f) participar de programas de gestão referentes a conservação dos recursos naturais 
(e.g. monitoramento da biodiversidade, preservação de tabuleiros de desova de 
quelônios, educação ambiental por meio dos Agentes Ambientais Voluntários, 
monitoramento de lagos manejados, brigadistas voluntários); 
g) participar de oficinas e capacitações referentes a gestão das unidades e do Programa;  
h) seguir as regras de uso definidas nos Planos de Gestão da Unidade de Conservação. 

 
Estes critérios visam atendem a população da agricultura familiar que reside no entorno do 

Mosaico do Apuí, nos Programas de Assentamento Agroextrativistas e Unidades de Conservação 
Federais. 

 
Os critérios indicados acima servirão como base também para o entorno de outras unidades 

de conservação, como é o caso das FLORESTA do Urubu, de Maués e Tapauá, tendo em vista que as 
populações residentes fora das unidades citadas possuem uma maior relação com a agricultura 
familiar. 

 
Etapa 2 – Monitoramento 
 
O monitoramento será realizado de forma participativa com as comunidades onde serão 

avaliados os impactos positivos da implementação do projeto, assim como se os beneficiários estão 
cumprindo os critérios de participação e do Termo de Compromisso.  

 
Nesta etapa o cadastro das famílias é atualizado podendo haver a inclusão ou exclusão de 

beneficiários. 
 
Outra ação de monitoramento será realizada pela Sema por meio de processos 

administrativos onde a instituição técnica deverá apresentar relatórios periódicos (trimestrais) com 
as informações do número de famílias atendidas; prestação de contas dos recursos disponibilizados 
para os pagamentos dos benefícios, e de custeio; apresentação de relatórios técnicos e fotográficos 
do diagnóstico, cadastro e oficinas; e um relatório final com todos os dados decorrentes do projeto. 

 
A instituição técnica contratada para implementação/execução do Programa “Bolsa Floresta 

– Guardiões da Floresta” deverá realizar as seguintes ações: 
 

a) Diagnóstico das UC e entorno: realizar diagnóstico das famílias que se enquadram no 
Programa, sendo elas de unidades de conservação do Estado e sua área de entorno; 
b) Oficina do Programa: realizar oficina de apresentação e informação do Programa, quanto aos 
critérios de participação e cadastro das famílias das unidades de conservação e área de entorno; 
c) Cadastro das famílias: realizar o cadastro das famílias que se enquadram no Programa, sendo 
elas de unidades de conservação do Estado e área de entorno; 
d) Oficina de assinatura de Termo de Desmatamento Zero: realizar oficina para assinatura do 
Termo de Desmatamento Zero, conforme legislação; 
e) Atualização de banco de dados: atualizar e disponibilizar banco de dados dos beneficiários ao 
órgão gestor das Unidades de Conservação; 



  
 
 
 
 
 
 

 

f) Pagamento dos benefícios: realizar o pagamento dos benefícios às famílias aptas a receberem 
conforme banco de dados de cadastro, por meio de instituição financeira a ser contratada pela 
insituição técnica; 
g) Oficina de recadastramento: realizar oficina de recadastramento das famílias já beneficiadas, 
para atualização de dados cadastrais, remoção ou inserção de novas; 
h) Oficina de monitoramento: realizar oficina de monitoramento em relação ao cumprimento 
do Termo de Desmatamento Zero (por UC) pelas famílias beneficiadas; 
i) Controle de pagamento dos benefícios: realizar o controle dos benefícios pagos mensalmente, 
alinhados ao banco de dados atualizado, e apresentar relatório semestral com estas informações; 
j) Relatório final de execução: apresentar relatório final, contando o período de 12 meses de 
execução do Programa, contendo informações compiladas dos relatórios, destacando os valores 
pagos e custos de operacionalização do Programa, bem como registros fotográficos, mapas com 
as coordenadas geográficas da localização dos beneficiários, e bem como a avaliação dos 
resultados e impactos do programa; 
k) Prestação de contas: apresentar a prestação de contas físico/financeira; 
l) Oficina de avaliação do projeto: realizar oficina com os atores envolvidos para avaliar a 
implementação do Programa “Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta”. 

 
A comprovação da execução das atividades listadas será por meio de relatório de campo 

para os diagnósticos, cadastros e oficinas; relatório de execução físico/financeiro; banco de dados 
dos beneficiários (contento dados pessoais e coordenadas geográfica da localização de moradia). 
 
7. QUALIFICAÇÃO 
 

As entidades proponentes deverão estar legalmente estabelecidas, possuir experiência 
prévia e capacidade institucional efetivamente comprovada de 01 um ano, no desenvolvimento de 
gestão administrativa e financeira de projetos, bem como, ter entre seus objetivos estatutários ou 
regimentais a realização de apoio ou gestão de projetos ambientais. 

 
Deverão ainda, atender os critérios de elegibilidade estabelecidos no Edital de Chamamento 

Público, conforme critérios listados abaixo, e em legislação específica. 
 
A entidade proponente deverá ter preferencialmente sua sede administrativa no município 

de Manaus ou em um dos municípios de atuação do programa. 
 
7.1 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DA EXPERIÊNCIA INSTITUCIONAL E DA CAPACIDADE OPERACIONAL 

 
As instituições proponentes serão qualificadas no momento de apresentação das propostas 

técnicas para execução do Programa “Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta” observados os 
seguintes critérios, com a devida comprovação: 

 
a) Histórico e experiência acumulada no desenvolvimento de ações de gestão de convênios ou 
contratos de caráter ambiental no Amazonas; 
b) Experiência acumulada na gestão de convênios ou contratos de projetos não ambientais; 



  
 
 
 
 
 
 

 

c) Experiência acumulada na gestão de projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais; 
d) Experiência institucional em programas e projetos de REDD+ (Redução de Emissões de gases 
de efeito estufa provenientes do Desmatamento e da Degradação florestal); 
e) Experiência institucional programas e projetos em Unidades de Conservação no Amazonas, 
exceto RPPN; 
f) Qualificação e experiência da equipe efetiva institucional na gestão de projetos; 
g) Relações institucionais comprovadas com órgãos do Poder Público (ou entidades públicas ou 
privadas que se relacionem com o objeto do Chamamento Público); 
h) Infraestrutura imóvel instalada disponível no Amazonas; 
i) Infraestrutura móvel instalada disponível no Amazonas; 
j) projetos executados com captação de recursos público e/ou privados. 

 
As pontuações para cada critério deverão constar no Edital de Chamamento Público. 
 
7.2 QUALIFICAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 

 
A instituição técnica deverá apresentar proposta técnica por meio de Plano de Trabalho, que 

deverá conter: 
 

a) Dados institucionais; 
b) Descrição detalhada da proposta; 
c) Apresentação da proposta; 
d) Justificativa; 
e) Objetivos; 
f) Metas, etapas e indicadores; 
g) Cronograma de execução (metas e etapas); 
h) Metodologia de execução (etapas e ações); 
i) Resultados esperados; 
j) Estratégias de monitoramento, sistematização e avaliação da proposta; e 
k) Orçamento detalhado de bens e serviços. 
 

7.2. Apresentar Plano de Captação de novos recursos os quais deverão ser executados nas Unidades de 

Conservação definidas em cada lote. 

 

7.2.1 Caso haja captação de recurso a OSC deverá submeter a SEMA, para análise e deliberação, o plano 

de execução do recurso captado, devendo este ser aplicado no mesmo parâmetros do Plano de Trabalho 

a ser apresentado pela entidade. 

 
As propostas técnicas, elaboradas por meio de Plano de Trabalho, serão avaliadas conforme 

os seguintes critérios: 
 

a) Aderência da proposta aos objetivos e diretrizes do Edital e suas especificações; 
b) Clareza da proposta metodológica para o desenvolvimento do objeto deste Edital; 
c) Previsão de instrumentos de registro, monitoramento e sistematização das ações executadas; 



  
 
 
 
 
 
 

 

d) Aderência e adequação da proposta orçamentária para execução das ações; 
 
Caso a instituição tenha interesse em concorrer em mais de um lote de execução, deverá 

apresentar um Plano de Trabalho para cada lote. 
 
8. PRODUTOS ESPERADOS 

Os produtos solicitados estão especificados abaixo: 

 Produto 1 – Plano de trabalho contendo as etapas da consultoria, justificativa, objetivos, 
metodologia e, cronograma detalhado, aprovado pela SEMA;  

 Produto 2 - Plano de captação de novos recursos; 

 Produto 3 – Relatório resultado da realização do Diagnóstico preliminar das famílias 
selecionadas nas 28 Unidades de Conservação e áreas de entorno;  

 Produto 4 – Relatório de resultado das entregas dos Cartões as famílias beneficiadas e 
assinatura de Termos de Compromissos. 

 Produto 5 – Relatório Final contendo os resultados do Programa, destacando número de 
famílias beneficiadas, custo total de implementação, dados das famílias e custo total dos 
benefícios distribuídos, e bem como avaliação dos resultados e impactos do programa. 

 Produto 6 – Plano de execução dos recursos captados.  
 
Também deverão ser entregues cópias digitais das fichas/cadernos de campo, registros 

fotográficos, arquivos/metadados digitais de georreferenciamento (pontos, trilhas, trajetos, 
polígonos, em relação à localização das propriedades/áreas de uso das famílias beneficiadas pelo 
Programa). Deverão ser entregues ainda, pelo menos 35 registros fotográficos das oficinas 
realizadas. 
 
9. FORMA DE APRESENTAÇÃO 

 
Todos os produtos deverão ser entregues em sua versão final por meio digital (CD-ROM). Os 

textos deverão ser escritos em língua portuguesa, gravados no formato Word® (.doc) e Acrobat® 
(.pdf), em 02 (duas) vias originais impressas em qualidade “Laserprint” ou similar, em papel formato 
A4, e de acordo com as Normas Brasileiras (ABNT). A mostra de slides deverá ser entregue no 
formato Power Point® (.ppt) e os mapas e fotografias, desenhos e gráficos, poderão ser 
apresentados em outros formatos, para sua perfeita compreensão.   

 
A formatação dos documentos textuais, tanto na versão preliminar, como na final, deverá 

observar as seguintes características: 

 Texto: fonte Arial, tamanho 12, alinhamento justificado; 

 Páginas numeradas; 

 Numeração dos itens: algarismos arábicos, negrito, separados por ponto (ex.: 1., 1.1., etc.); 

 Tamanho do papel A4; 

 Margens da página: superior/inferior - 2 cm, esquerda - 3 cm, direita -2 cm 
cabeçalho/rodapé: 1,6 cm; 

 Sem recuo para indicar parágrafo, começando no início da margem esquerda; 

 Espaçamento entre linhas de 1,5 no documento preliminar e 1,0 (simples) na versão final. 



  
 
 
 
 
 
 

 

 Espaço entre parágrafos de uma linha; 

 Tabelas e figuras dentro do corpo do texto. 
 
Também devem ser seguidas as seguintes instruções durante a redação dos documentos 

finais e intermediários: 
 
1. Tabelas, quadros, croquis, figuras e quaisquer outras instruções deverão estar 

enumeradas e apresentar legendas e títulos completos e autoexplicativos. 
 
2. As siglas deverão ser explicadas somente na primeira vez em que forem citadas e deverá 

aparecer uma relação das siglas utilizadas no início do documento. 
 
3. As palavras em outros idiomas deverão vir em itálico. Nomes científicos também deverão 

estar em itálico, sem separação de sílabas, seguidos ou antecedidos do nome popular da espécie 
em letras minúsculas, sem vírgula, sem parênteses, como por exemplo: veado-campeiro Ozotocerus 
bezoarticus - ou Cariocar brasiliense pequi. Caso se dispuser apenas do gênero, as abreviações sp. e 
spp. nunca virão em itálico e sempre serão em minúsculas seguidas de ponto. 

 
4. Os nomes populares compostos deverão ter hífen sempre que justificado. Nomes 

populares estarão sempre em minúsculas. 
 
5. Autores e obras citadas deverão ser referidos apenas por iniciais maiúsculas, seguidos por 

vírgula e data (p.ex.: Vanzolini, 1963). 
A instituição deverá encaminhar uma cópia de todos os produtos em formato digital (e-mail 

ou CD) para a SEMA (protocolo@sema.am.gov.br), devidamente aprovados pelos supervisores 
designados pela Coordenação do DEMUC. 

 
10. CRONOGRAMA E FORMA DE PAGAMENTO  

 
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente realizará os desembolsos referentes aos valores 

das bolsas a serem pagas de forma mensal, mediante a apresentação do banco de dados das famílias 
cadastradas e aptas a receberem o benefício. O primeiro desembolso, contemplará os cinco 
primeiros meses de execução do Programa, observado que durante este período estará sendo 
realizado o cadastro dos beneficiários e a abertura das contas para recebimento dos benefícios, 
posteriormente o desembolso e pagamento aos beneficiários será realizado no mês de referência. 

 
Quanto aos recursos para o custeio das atividades de implementação/execução do Programa 

Bolsa Floresta à instituição técnica, este será realizado em duas parcelas, sendo a primeira após a 
apresentação de Plano de Trabalho e aprovação por esta SEMA, no 1° mês, visando a realização do 
diagnóstico, cadastro das famílias e assinatura do Termo de Compromisso, e o segundo no 7° mês, 
visando a realização de monitoramento do cumprimento do Termo de Compromisso e 
recadastramento de beneficiários. 

 

Atividade Período Data prevista 



  
 
 
 
 
 
 

 

Publicação do Edital para selecionar pessoa jurídica, sem 
fins lucrativos – Organização da Sociedade Civil-OSC, com 
experiência comprovada em gestão administrativa, 
financeira e ambiental, visando atender a implementação 
técnica do Programa “Bolsa Floresta – Guardiões da 
Floresta”. 

30 dias 17/03/2022 

Prazo para impugnação do Edital 10 dias 27/03/2022 

Envio das propostas 30 dias 
17/03/2022  a 

16/04/2022 

Avaliação das propostas 15 dias 
18/04/2022 a 
02/05/2022 

Divulgação das instituições selecionadas – resultado 
preliminar 

1 dia 03/05/2022 

Interposição de recursos 5 dias 
04/05/2022 a 
09/05/2022 

Resposta aos recursos interpostos 5 dias 
10/05/2022 a 
16/05/2022 

Divulgação final das instituições selecionadas 1 dia 17/05/2022 

Assinatura do Termo de Colaboração 15 dias 
18/05/2022 a 
01/06/2022 

Desembolso do custeio de implementação/execução 15 dias Até 16/06/2022 

Diagnóstico de campo e cadastro das famílias 45 dias 
02/06/2022 a 
16/07/2022 

Desembolso dos valores dos benefícios 15 dias Até 30/07/2022 

Entrega dos cartões aos beneficiários 30 dias 
17/07/2022 a 
15/08/2022 

Pagamento das parcelas retroativas (abril a agosto ) 1 dia 16/08/2022 

Pagamento das parcelas mensais (setembro a 
março/2023) 

Mensal 
Último dia útil do 

mês  

Execução do Projeto 12 meses - 

 

Nº Produtos Valor 
Prazos (dias) de entrega 

após assinatura da 
parceria 

01 
Plano de trabalho contendo as etapas da 
consultoria, justificativa, objetivos, metodologia 
e, cronograma detalhado, aprovado pela Sema 

60% 
10 dias após aprovação do 

Plano de Trabalho pela 
Sema 

02 
Relatório com resultado da realização do 
Diagnóstico e cadastro das famílias selecionadas 
nas 28 Unidades de Conservação 

00 45 dias 

03 
Relatório de resultado das entregas das 
aberturas de contas corrente e assinatura de 
Termos de Compromissos 

00 60 dias 



  
 
 
 
 
 
 

 

04 
Relatório semestral contendo relação de 
beneficiários, prestação de contas referente ao 
semestre 

40% 210 dias 

05 

Relatório Final contendo os resultados do 
Programa, destacando número de famílias 
beneficiadas, custo total de implementação, 
dados das famílias e custo total dos benefícios 
distribuídos, e bem como avaliação dos 
resultados e impactos do programa. 

00 Ao final da parceria 

 
A OSC selecionada poderá captar novos recursos externos para executar o programa. 

 

Plano de Captação de novos recursos 

Nº Produtos Valor 
Período de entrega dos 

produtos 

1 Plano de Captação de novos recursos 00 Mês 8 

2. Plano de execução dos recursos captados 00 Mês 11 
 

Obs. Casa haja captação de recurso a OSC deverá apresentar o plano de execução do referido recurso 

devendo este ser aplicado no mesmo parâmetros do Plano de Trabalho a ser apresentado pela entidade. 

 
Qualquer alteração no cronograma, após sua aprovação, dependerá de acordo entre as 

partes. 
 
A parceria será celebrada entre a SEMA e a Organização da Sociedade Civil selecionada para 

implementação do Programa “Bolsa Floresta – Guardiões da Floresta”, com recursos próprios do 
Governo do Estado do Amazonas e com recursos que forem captados pela OSC. 

 
11. SUPERVISÃO 
 

O acompanhamento e supervisão das atividades da instituição selecionada em qualquer das 
etapas do trabalho estará a cargo do DEMUC/SEMA. A instituição fornecerá ao DEMUC/SEMA todos 
os elementos necessários ao processo de acompanhamento e supervisão dos trabalhos executados 
para a elaboração do projeto.  

 
A equipe da SEMA terá pleno acesso a todas as informações sobre as atividades realizadas 

para a elaboração dos serviços deste termo de referência, mediante a prévia coordenação de suas 
ações e participações do Gestor da UC e da equipe de trabalho com a consultoria.  

 
O contratado realizará apresentações periódicas do andamento dos trabalhos ao 

DEMUC/SEMA, sempre que assim solicitado. Os equipamentos e serviços necessários à preparação 
dessas apresentações, tais como serviços de digitação, elaboração de Relatórios e outros recursos 
similares serão de responsabilidade da consultoria. 

 



  
 
 
 
 
 
 

 

A avaliação técnica dos produtos preliminares e finais apresentados serão de 
responsabilidade do DEMUC/SEMA, cuja a correção será realizada por uma equipe do proprio 
departamento. A instituição selecionada fornecerá informações complementares e considerará na 
reformulação dos documentos as solicitações e observações da equipe de trabalho; essas 
solicitações de dados complementares e alterações devem ser efetuadas por escrito e somente 
poderão repetir-se para um mesmo documento, no caso de não atendimento do solicitado. 

 
A aprovação final dos produtos descritos neste termo de referência é de responsabilidade e 

competência do DEMUC/SEMA, que pode solicitar informações complementares que julgarem 
necessárias para tomar sua decisão. 
 
12. METAS, ETAPAS, FASES E ATIVIDADES 
As metas, etapas, fases e atividades necessárias para a execução do Programa Bolsa Floresta+ estão 
dispostas nas tabelas abaixo. 



  

 

 

META ETAPA FASE DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META INDICADOR PRODUTO 
EXECUÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

1 

1.1 
1.1.1 

Publicação 
Publicação do 

Edital 
Publicar o Edital de Chamamento Público  

Edital 
publicado 

Edital 
publicado 

Março Abril 

1.2 
1.2.1  

Seleção 
Seleção da 

Instituição Técnica  

Selecionar e contratar Organizações da Sociedade Civil – OSC, 
sem fins econômicos/lucrativos, com experiência 
comprovada em gestão administrativa, financeira e 
ambiental, visando atender a implementação/execução 
técnica do Programa Bolsa Floresta, conforme previsto no 
Decreto nº. 26.958, de 04 de setembro de 2007 e Lei nº 
4.266, de 01 dezembro de 2015, Decreto Est. n.° 44.968 de 09 
de dezembro de 2021 – Dispõe sobre a Política Estadual de 
Serviços Ambientais, o Programa Bolsa Floresta, e dá outras 
providências. 

Instituição 
selecionada e 

Parceria 
assinada 

Parceria 
assinada 

Abril Maio 

1.3 
1.3.1 

Plano de 
Trabalho 

Aprovação do 
Plano de Trabalho 

A instituição selecionada no Edital de Chamamento Público 
deverá apresentar Plano de Trabalho das atividades a serem 
realizadas para a implementação/execução do Programa 
Bolsa Floreta, afim aprovação desta Sema 

Plano de 
Trabalho 
aprovado 

Plano de 
Trabalho 

Maio Junho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

META ETAPA FASE DESCRIÇÃO 
ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META INDICADOR PRODUTO EXECUÇÃO (MESES) 

   INÍCIO 
TÉRMIN

O 

2 2.1 
2.1.1  

Banco de 
Dados 

Atualização de banco 
de dados 

Instituição responsável atualmente pelo Banco de Dados 
de beneficiários do Programa Bolsa Floresta – Guardiões 
da Floresta irá atualizar informações que se façam 
necessárias 

Banco de 
dados 

atualizado 

Banco de 
dados 

atualizado 
1º mês 1º mês 

Disponibilização de 
banco de dados 

Instituição responsável atualmente pelo Banco de Dados 
de beneficiários do Programa Bolsa Floresta – Guardiões 
da Floresta irá disponibilizar os dados referentes as 
Unidades de Conservação com programa já implantado 

Banco de 
dados 

disponibilizad
o para Sema 

Banco de 
dados 

disponibilizad
o para Sema 

1º mês 1º mês 

 

META ETAPA FASE DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META INDICADOR PRODUTO 
EXECUÇÃO (MESES) 

INÍCIO 
TÉRMIN

O 

2 2.2 
2.2.1 

Diagnóstico 

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 

Diagnóstico 
realizado 

Relatório do 
diagnóstico 

1º mês 2º mês 

Oficina do Programa 
Instituição técnica parceira para execução das atividades 
de campo deverá realizar oficina apresentando o 

Oficina 
realizada 

Relatório de 
realização da 

1º mês 2º mês 



  

 

Programa e informando dos critérios para participação e 
cadastro das famílias nas unidades de conservação e 
entorno 

oficina 

2.2.2  
Cadastro 

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 

Cadastro 
realizado 

nº de famílias 
cadastradas 

1º mês 2º mês 

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 

Termos de 
Compromisso 

assinados 

nº de famílias 
beneficiadas 

1º mês 2º mês 

Atualização de banco 
de dados 

Instituição técnica parceira para execução das atividades 
de campo deverá atualizar e disponibilizar o banco de 
dados dos beneficiários 

Banco de 
dados 

atualizado 

Banco de 
dados 

disponibilizad
o 

1º mês 2º mês 

 
 

META ETAPA FASE DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META INDICADOR PRODUTO 

EXECUÇÃO (MESES) 

INÍCIO 
TÉRMIN

O 

2 2.3 
2.3.1 

Cadastro 
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 

Oficina 
realizada e 

banco de dados 
atualizado 

nº de famílias 
beneficiadas 

8° mês 8° mês 

 

META ETAPA FASE DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META INDICADOR PRODUTO 

EXECUÇÃO (MESES) 

INÍCIO 
TÉRMIN

O 

2 2.4 2.4.1 Oficina de Instituição técnica parceira para execução das atividades Oficina Relatório de 8° mês 8° mês 



  

 

Monitorament
o 

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

realizada realização da 
oficina 

2.4.2 
Pagamento 

Controle do 
pagamento dos 

benefícios 

Instituição técnica parceira para execução das atividades 
de campo deverá realizar o controle dos benefícios 
pagos mensalmente, alinhados ao banco de dados 
atualizado (mensal) 

Relatório de 
controle 

Relatório de 
controle 
mensal 

entregue 

3º mês 12º mês 

2.4.3 
Pagamento 

Controle do 
pagamento dos 

benefícios 

Instituição técnica parceira para execução das atividades 
de campo deverá um relatório semestral com as 
informações número de famílias atendidas, valor de 
benefício pagos (mensal e semestral), número de 
famílias desligadas, número de famílias inseridas 

Relatório de 
controle 

Relatório de 
controle 

semestral 
entregue 

6º mês 12º mês 

 
 

META ETAPA FASE DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META INDICADOR PRODUTO 
EXECUÇÃO (MESES) 

INÍCIO TÉRMINO 

3 3.1 

3.1.1  
Controle 

Reuniões Técnicas 
Realização de reuniões técnicas com a executora do 
Programa, previamente agendadas, para 
acompanhamento das ações 

Reuniões 
Técnicas 

Memória de 
reunião 

1º mês 12º mês 

Visitas Técnicas 
Realização de visitas técnicas não agendadas, in loco, 
para acompanhar as atividades do projeto 

Visitas Técnicas 
Relatório de 
visita técnica 

1º mês 12º mês 

3.1.2 
Monitorament

o 

Monitoramento 
dos pagamentos 

Instituição técnica contratada para execução das 
atividades de campo deverá encaminhar a Sema, Banco 
de Dados (mensal) com relação de benefícios pagos e 
atividades realizadas 

Relatório 
mensal 

Relatório 
mensal 

1º mês 12º mês 

Análise de 
resultados (Sema) 

Analisar e consolidar os resultados obtidos, através dos 
relatórios de atividades mensais, e demonstrá-los por 
meio de relatório trimestral, para compor a prestação de 
contas do projeto 

Relatórios 
Trimestrais 

Consolidados 

Relatório 
trimestral 

1º mês 12º mês 



  

 

 3.2 
Captação de 
Recursos 

Plano de captação 
de novo recursos 

A instituição deverá desenvolver estratégicas voltadas à 
captação e gestão de recursos financeiros e 
investimentos para implementação do Programa Bolsa 
Floresta versão Guardiões da Floresta. 

Plano de 
Trabalho 

Plano de 
Trabalho 

8º mês  8 º mês 

 3.2.1 
Captação de 
Recursos 

Plano de execução 
dos recursos 

captados 

Caso haja captação de recurso a OSC deverá submeter 
a SEMA, para análise e deliberação, o plano de 
execução do recurso captado, devendo este ser 
aplicado no mesmo parâmetros do Plano de Trabalho 
a ser apresentado pela entidade. 

Plano de 
Execução 

Plano de 
Execução 

11º Mês 12º Mês 

 
 

META ETAPA FASE DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO DAS AÇÕES PARA ATINGIR A META INDICADOR PRODUTO 

EXECUÇÃO (MESES) 

INÍCIO 
TÉRMIN

O 

4 4.1 
4.1.1 

Encerramento 

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 

Relatório final Relatório final 12º mês 12º mês 

Prestação de 
contas 

Instituição técnica parceira para execução das atividades 
de campo deverá apresentar a prestação de contas 
físico/financeira 

Prestação de 
contas 

Relatório de 
prestação de 

contas 
12º mês 12º mês 

Finalização do 
Programa  

(ano vigente) 

Encerramento do programa com a instituição ou aditivo 
para igual período 

Parceria 
encerrada ou 

aditivado 

Processo 
arquivado 

12º mês 12º mês 

 
 

META ETAPA FASE DESCRIÇÃO INDICADOR PRODUTO RESPONSÁVEL 



  

 

1 

1.1 1.1.1 Publicação Publicação do Edital Edital publicado Edital publicado SEMA 

1.2 1.2.1 Seleção Seleção da Instituição Técnica  
Instituição selecionada e Parceria 

assinado 
Parceria assinada SEMA 

1.3 1.3.1 Plano de Trabalho Aprovação do Plano de Trabalho Plano de Trabalho aprovado Plano de Trabalho 
INSTITUÇÃO PARCEIRA / 

SEMA 

2 

2.1 2.1.1 Banco de Dados 

Atualização de banco de dados Banco de dados atualizado 
Banco de dados 

atualizado 
SEMA 

Disponibilização de banco de dados 
Banco de dados disponibilizado para 

Sema 

Banco de dados 
disponibilizado para 

Sema 
SEMA 

2.2 

2.2.1 Diagnóstico 
Diagnóstico das UC e entorno  Diagnóstico realizado 

Relatório do 
diagnóstico 

INSTITUÇÃO PARCEIRA 

Oficina do Programa Oficina realizada 
Relatório de 

realização da oficina 
INSTITUÇÃO PARCEIRA 

2.2.2 Cadastro 

Cadastro das famílias Cadastro realizado 
nº de famílias 
cadastradas 

INSTITUÇÃO PARCEIRA 

Oficina de assinatura de Termo de 
Desmatamento Zero 

Cartões entregues e Termos 
assinados 

nº de famílias 
beneficiadas 

INSTITUÇÃO PARCEIRA 

Atualização de banco de dados Banco de dados atualizado 
Banco de dados 
disponibilizado 

INSTITUÇÃO PARCEIRA 

2.3 2.3.1 Cadastro Oficina de recadastramento 
Oficina realizada e banco de dados 

atualizado 
nº de famílias 
beneficiadas 

INSTITUÇÃO PARCEIRA 

2.4 

2.4.1 Monitoramento Oficina de monitoramento Oficina realizada 
Relatório de 

realização da oficina 
INSTITUÇÃO PARCEIRA 

2.4.2 Pagamento 
Controle do pagamento dos 

benefícios 
Relatório de controle 

Relatório de 
controle mensal 

entregue 
INSTITUÇÃO PARCEIRA 

2.4.3 Pagamento 
Controle do pagamento dos 

benefícios 
Relatório de controle 

Relatório de 
controle semestral 

INSTITUÇÃO PARCEIRA 



  

 

entregue 

 
 
 
 

META ETAPA FASE DESCRIÇÃO INDICADOR PRODUTO RESPONSÁVEL 

3 3.1 

3.1.1 Controle 
Reuniões Técnicas Reuniões Técnicas Memória de reunião SEMA 

Visitas Técnicas Visitas Técnicas 
Relatório de visita 

técnica 
SEMA 

3.1.2 Monitoramento 
Monitoramento dos pagamentos Relatório mensal Relatório mensal 

INSTITUÇÃO PARCEIRA / 
SEMA 

Análise de resultados (Sema) Relatórios Trimestrais Consolidados Relatório trimestral SEMA 

 3.2 
3.2.1 Plano de 
Captação de Recursos 

Apresentação de Plano de Captação 
de Novos Recursos com a 
metodologia de execução nos 
mesmos moldes apresentados no 
Plano de Trabalho aprovado. 

Plano de Captação aprovado Plano Instituição Parceira 

  3.2.2 
Plano de Execução dos recursos 
captados 

Cronograma de Execução Plano de Execução INSTITUIÇÃO PARCEIRA 

4 4.1 4.1.1 Encerramento 

Relatório final da execução 
 

Relatório final 
Relatório final 

aprovado 
INSTITUÇÃO PARCEIRA / 

SEMA 

Prestação de contas Prestação de contas 
Relatório de 

prestação de contas 
aprovado 

INSTITUÇÃO PARCEIRA / 
SEMA 

Finalização do Programa (ano 
vigente) 

Contrato encerrado ou aditivado Processo arquivado SEMA 

 


