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EDITAL – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2012 
        SEÇÃO A – PREÂMBULO 

 
I. Regência legal: 
Este Chamamento Publico obedecerá, integralmente, as disposições da Lei estadual nº 
9.433/05 (alterada pelas Leis estaduais nº 9.658/05 e nº 10.967/08), a Lei Complementar nº 
101/00, o regulamento aprovado pelo Decreto estadual nº 9.266/04 e a legislação pertinente. 
Para elaboração e execução dos projetos, os proponentes deverão considerar os pressupostos 
da legislação ambiental vigente, que será observada durante a seleção das propostas técnicas 
e monitoramento dos projetos. 

 
II. Órgão/entidade e setor: 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE – SEMA /FERFA - FUNDO ESTADUAL DE 
RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE 

 
III. Número de processo: 1420120087730   

 
IV. Finalidade da seleção pública/objeto: 

Seleção Pública de projetos de Restauração de Ecossistemas e de Fomento à Sustentabilidade 
Socioambiental no semiárido baiano, para terem suas execuções apoiadas financeiramente 
com recursos do FERFA, conforme especificações constantes na Seção B – Disposições 
específicas. 

 
V. Pressupostos para participação: 
Poderão participar deste Chamamento Público pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 
lucrativos, que tenham, dentre as suas finalidades, as atividades a que se refere o item IV, 
com atuação comprovada no Estado da Bahia há pelo menos 03 (três) anos, que demonstrem 
habilitação, nos termos do item VIII desta Seção A. 
VI. Inscrição para a seleção pública: 

Prazo: 04/01/2013 a 05/03/2013 
Endereço: Avenida Luís Viana Filho, 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV Ala Norte, CAB, 
Térreo, CEP: 41.745-005. 
VII. Dotação orçamentária: 
Unidade Gestora: Fonte:  Projeto/Atividade:  Elemento de despesa:  
3.27.400 09 7432 3.3.50.41 
VIII. Para a habilitação dos interessados, exigir-se-á a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
 ato constitutivo ou estatuto, com suas eventuais alterações supervenientes em vigor, 

devidamente registrados, acompanhados, quando for o caso, dos documentos societários 
comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais administradores; 

 relação nominal atualizada dos seus dirigentes, com prova de inscrição no Cadastro de 
Pessoa Física - CPF; 

 comprovante de endereço, tal como contas de água, luz, correspondência bancária ou 
contrato de aluguel; 
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 atestado de regular funcionamento, fornecido por entidades da Administração Pública, 
como secretarias estaduais ou , municipais, conselhos de políticas públicas, escolas, ou ainda 
instituições  de outra natureza com atuação de reconhecimento público entre outros, conforme 
modelo do Anexo VIII; 

 prova de regularidade para com as Fazendas estadual e municipal; 
 prova de regularidade para com a Fazenda Federal, inclusive INSS, nos termos do Decreto 

Federal nº 5.586, de 19 de novembro de 2005; 
 prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 
 declaração, subscrita pelo seu representante legal, conforme modelo do Anexo II, de que 

não está em situação de mora ou de inadimplência junto à Administração Pública Estadual, 
relativa a outros recursos anteriormente repassados; 

 demonstração da experiência de trabalho mediante a apresentação de relação de projetos 
e/ou ações realizadas desde a sua fundação, que tenham relação com o objeto do convênio, 
detalhando o período de execução, a origem do financiamento, a abrangência geográfica da 
ação, as parcerias institucionais envolvidas, a situação atual de execução e outros fatos que 
sejam considerados de interesse, 

 declaração de domicílio do dirigente da entidade proponente. 
 
IX. Prazo do convênio:  
 O prazo de execução do convênio, a contar da data da sua assinatura, será de 24 meses, 
admitindo-se a sua prorrogação nos termos do art. 179 da Lei Estadual nº 9.433/05. 
 

 

X. Contrapartida:  
A contrapartida a ser suportada pela(s) proponente(s) que venha(m) a firmar o convênio é a 
prevista na Parte B – Disposições Específicas. 
 

 

XI. Local, horário e responsável pelos esclarecimentos sobre este instrumento:  
Comissão Especial do Chamamento 
Público 

Portaria de designação da Comissão Especial  

Endereço: Avenida Luís Viana Filho, 3ª Avenida, n° 390, Plataforma IV Ala Norte, 
CAB, Térreo, CEP: 41.745-005. 

 

Horário: 08:30 às 
18:00hs 

Tel.: 71-3115-
6250/3115-
9823 

E-mail:  
copel@sema.ba.gov.br;  
secex.ferfa@sema.ba.gov.br 

 

XII. Site de divulgação dos resultados: http://www.meioambiente.ba.gov.br 
 

 

XIII. Índice de anexos:    
I. Disposições gerais;   
II. Minuta de Convênio;   
III. Modelo de declaração de que a proponente não está em situação inadimplência junto à 
Administração Pública Estadual; 

  

IV. Modelo de declaração do membro da comunidade quanto a sua participação na equipe 
técnica do projeto; 

  

V. Modelo de declaração de domicílio do responsável legal da Instituição Proponente.   
VI. Modelo de atestado de compatibilidade de preços;   
VII. Modelo de declaração de que o proponente não é beneficiário de outro convênio firmado 
no âmbito do programa no qual se insere o objeto desta seleção pública ou de que é beneficiário 
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de convênio(s) do(s) qual(is) o convênio objeto desta seleção pública é continuação ou 
complementação. 
VIII. Modelo de atestado de funcionamento regular de entidades privadas sem fins lucrativos.   
IX. Ficha de Inscrição   
X. Modelo de Planilha Orçamentária   
XI. Modelo de Declaração de comprometimento do Convenente com a contrapartida   
XII. Cronograma   

XIV. Exame prévio da minuta e aprovação da assessoria jurídica (art. 75 da Lei 
Estadual n° 9.433/05) 

  

Parecer n° PA-NPA-FAB-156/2012 
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PARTE B – DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS 

 
1. TERMO DE REFERÊNCIA: 

 

1. APRESENTAÇÃO 

A Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, tem por finalidade planejar, coordenar, supervisionar e 
controlar a Política Estadual e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, a 
biodiversidade e os recursos hídricos, e o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 
INEMA, executar as ações e programas relacionados à Política Estadual de Meio Ambiente e de 
Proteção à Biodiversidade, da Política Estadual de Recursos Hídricos, da Política Estadual sobre 
Mudança do Clima e da Política Estadual de Educação Ambiental.  

O fomento à implantação de sistemas agroflorestais, ao manejo sustentável de produtos não 
madeireiros e a restauração de Áreas de Preservação Permanente - APPs em áreas de agricultura 
familiar e de povos e comunidades tradicionais são ações previstas no Plano Plurianual 2012 
2015, dentre os compromissos do Governo do Estado da Bahia. 

Nessa conjuntura, o Estado da Bahia, através do Fundo Estadual de Recursos para o Meio 
Ambiente – FERFA, em parceria com a Diretoria de Biodiversidade do INEMA e da Diretoria 
de Educação Ambiental da SEMA, apresentam esta Seleção Pública com o objetivo de apoiar 
financeiramente experiências em Restauração de Ecossistemas por meio da recomposição e 
manejo de áreas de preservação permanente com ênfase em matas ciliares e nascentes, e em 
Fomento a Sustentabilidade Socioambiental através de a) Implantação e Manejo de Sistemas 
Agroflorestais; b) Agroextrativismo e c) Educação ambiental em territórios indígena, no semi-
árido baiano. 

O FERFA é um fundo vinculado à SEMA, tendo por objetivo financiar a execução da Política 
Estadual de Meio Ambiente e de Proteção da Biodiversidade. Nesse sentido, em cumprimento 
às diretrizes do Governo Estadual e em atendimento às demandas da sociedade, no que diz 
respeito à implementação transparente das políticas públicas a democratização dos recursos dos 
Fundos Ambientais, o presente Edital traz as regras e orientações para a apresentação de 
propostas, assim como os critérios para a seleção destas.  

2. OBJETIVO 

Apoiar financeiramente experiências em Restauração de Ecossistemas e em Fomento a 
Sustentabilidade Socioambiental no semiárido baiano, que promovam ou incentivem 
participações comunitárias permanentes na proteção do meio ambiente.  

3. JUSTIFICATIVA 

Segundo o Ministério da Integração, o semiárido, no estado da Bahia, é formado por 265 
municípios, compreendendo uma área de 393056,1 Km², ou seja, 70% da área do estado, com 
uma população de 6.453.283 habitantes. Isso significa dizer que esta área corresponde a 68% do 
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território do Estado e 48% de sua população. É formado por uma área contígua, caracterizada 
pelo balanço hídrico negativo, resultantes de precipitações inferiores a 800mm (normalmente 
variam entre 300mm e 600mm), forte insolação, temperaturas relativamente altas, e regime de 
chuvas marcadas pela escassez, irregularidade e concentração das precipitações num período de 
três meses. Há déficit hídrico, mas essa expressão não significa falta de chuva ou de água. O 
grande problema é que a precipitação é menor que a evaporação, que é de 3.000 mm/ano, três 
vezes maior do que a precipitação. 

O aumento da evaporação está diretamente ligada à cobertura vegetal, e a maior parte desta, no 
semiárido pertence à Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro. O Ministério do Meio 
Ambiente assinala que 51,43% da vegetação da Caatinga do Estado da Bahia já foi suprimida. 
Segundo o mesmo, em termos absolutos isso equivale a cerca de 154.000 (cento e cinquenta e 
quatro) mil quilômetros quadrados de vegetação, considerando que o estado possui mais 
300.000 (trezentos mil) quilômetros quadrados desse Bioma, sendo grande parte destas áreas 
desmatadas pertencem às matas ciliares.  

Além do Bioma Caatinga o semiárido baiano engloba uma pequena parte do Cerrado, estando 
este em condições similares as já descritas. 

De acordo com o Instituto Nacional do Semiárido - INSA além das altas taxas de evaporação o 
semiárido baiano vem sofrendo nos últimos meses uma considerável redução do volume de 
chuvas e aumento da temperatura o que vem ocasionando uma intensificação dos problemas 
com a seca. A seca que vem sendo agravada a cada ano é resultado, principalmente, de três 
fatores: degradação do solo, escassez dos recursos hídricos e utilização de técnicas agrícolas não 
apropriadas. No mundo a cada ano, aproximadamente, seis milhões de hectares de terras 
produtivas se desgastam pela erosão e passam à condição de deserto. Esta realidade é 
semelhante ao território do semiárido baiano, que pelo baixo índice pluviométrico, está mais 
susceptível que outros ecossistemas brasileiros a este processo. 

Sendo assim a conservação dos ecossistemas do semiárido baiano está intimamente associada 
ao combate à desertificação, que é um processo de degradação ambiental causada por uma série 
de ações inadequadas do homem, pelo uso da terra, desmatamentos e pelas mudanças climáticas 
que ocorre em áreas áridas, semiáridas e subúmidas secas, tornando as terras improdutivas. Na 
Bahia, 55,4% do território são áreas susceptíveis à desertificação e estão em zonas ocupadas na 
maior parte pela Caatinga e uma pequena parte pelo Cerrado, grande parte dessas áreas já está 
bastante degradada. 

Como uma forma de reparação aos problemas mencionados, e frente à necessidade conservação 
e uso sustentável da biodiversidade, este Chamamento visa selecionar e apoiar financeiramente 
projetos no semiárido baiano que contribuam para a Restauração de Ecossistemas, por meio 
da recomposição e manejo de áreas de preservação permanente (APP’s) com ênfase em matas 
ciliares e nascentes; e para o Fomento à Sustentabilidade Socioambiental, através de a) 
Implantação e Manejo de Sistemas Agroflorestais; b) Agroextrativismo; c) Educação ambiental 
em territórios indígena. 

O incentivo à recomposição de Áreas de Preservação Permanente- APP’s e incorporação de 
práticas conservacionistas à nossa agricultura surge como um conjunto de medidas que trarão 
um ressarcimento socioambiental ao semi-árido baiano, com foco em assegurar e reabilitar os 
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recursos hídricos da região, em especial as nascentes e as matas ciliares. As Matas Ciliares são 
formações vegetais que se localizam nas margens dos corpos d’água (rios, córregos, nascentes, 
lagos, represas e outros) e interferem diretamente na disponibilidade hídrica (qualidade e 
quantidade de água), além de proteger as margens dos corpos d’água da ação erosiva, garante a 
recarga dos lençóis freáticos pelas chuvas e reduz o carregamento de sedimentos e poluentes 
para o leito dos corpos d'água. Contudo, historicamente, as matas ciliares foram bastante 
alteradas devido ao processo de ocupação humana às margens dos cursos d'água. Apesar da 
proteção legal dessas áreas tão relevantes do ponto de vista ecológico sua degradação é 
constante, sendo necessárias medidas de recomposição das matas e prevenção de desmatamento. 

Sistemas Agroflorestais (SAF) são ferramentas eficientes para o uso do solo e produção 
agrícola, e podem ser definidos como técnicas alternativas de uso da terra, que implicam na 
combinação de espécies florestais com culturas agrícolas, atividades pecuárias ou ambas. Trata-
se de um sistema dinâmico baseado no manejo de recursos naturais, com elevado grau de 
biodiversidade, com estruturação vertical e horizontal muito próxima à estrutura de uma floresta 
nativa. Atuam não só na diversificação de produtos, como também na proteção e fertilização dos 
solos, evitando a erosão e melhorando a ciclagem de nutrientes além de reduzir a dependência 
externa de insumos, principalmente, no que diz respeito ao uso de adubos químicos.  

Outra prática importante na incorporação à biodiversidade às atividades agrícolas é o 
Agroextrativismo. Por definição é a união de uma atividade agrícola sustentável, de baixo 
impacto e alto valor social, com a extração de produtos florestais. Essa extração comumente está 
associada a povos e comunidades tradicionais promovendo geração de emprego e renda por 
meio da preservação florestal. Entretanto, essa atividade ainda é pouco fomentada a nível 
nacional sendo mais centralizada a região amazônica.  

Em solos com baixo índice pluviométrico, como o semiárido baiano, essas ferramentas são 
imprescindíveis já que elas exigem uma quantidade menor de água para o seu desenvolvimento 
devido ao uso de espécies nativas e a grande quantidade de matéria orgânica utilizada em seu 
manejo. Desta maneira essas tecnologias traduzem-se como uma opção sensata e eficaz para a 
conservação ecológica e combate ao processo de desertificação. 

Atualmente o reconhecimento da estreita dependência do modo de vida das comunidades locais 
com a utilização dos conhecimentos tradicionais e da necessidade de disposições especiais para 
atender às necessidades tem orientado, o direcionamento das políticas publica e o avanço da 
legislação ambiental neste sentido.  

Dessa forma as diretrizes e princípios que orientam a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 
nº 6.938/81), o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei nº 9.985/00), a Política 
Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais (Lei nº 11.323/06), 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 
(Dec. 6.040/07), a Política Nacional de Desenvolvimento Regional–PNDR (Dec. Nº 6.047/07), 
a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Dec. 7794/12), a Política Estadual de 
Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade (Lei nº 10.431/06), a Política Estadual de 
Recursos Hídricos (Lei nº 11.612/09), a Política Estadual de Educação Ambiental, o Plano 
Nacional de Áreas Protegidas (Dec. nº 5.758/06), o Plano Nacional de Promoção das Cadeias de 
Produtos da Sociobiodiversidade, e o Programa Estadual de Combate à Desertificação e 
Mitigação dos Efeitos da Seca, buscam harmonizar o desenvolvimento de uma economia que 
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garanta a vida das comunidades locais com a conservação dos recursos naturais, viabilizando as 
condições necessárias para o crescimento econômico, geração de emprego e a melhoria das 
condições de vida das pessoas. 

Da mesma forma que os instrumentos acima, e valorizando o reconhecimento dado aos povos e 
comunidades tradicionais através do decreto 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, o presente Edital 
vem reforçar a necessidade de reparação aos processos de injustiça ambiental sofridos pelos 
Povos Indígenas ao longo dos anos, no que se refere às políticas públicas de melhoria da 
qualidade de vida e de acesso à terra. Esta medida vem fortalecer o Decreto 7.747 de 5 de junho 
de 2012 que instituiu a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 
– PNGATI com o objetivo de garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o 
uso sustentável dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade 
do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução 
física e cultural das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia 
sociocultural.  

No sentido de trazer iniciativas que minimizem esta situação, os Povos Indígenas vêm 
apontando ao longo dos tempos reivindicações para defender e promover seus direitos, 
retratados no Plano de Trabalho Operativo dos Povos Indígenas e do Governo da Bahia de 
2010. Este Chamamento Público oferece uma linha de ação específica para  os Povos Indígenas, 
com a finalidade de financiar projetos que fomentem experiências de Educação Ambiental pois 
entende-se esta como eixo estruturante para as mudanças sociais e o protagonismo das 
comunidades, conforme preceitua a Lei nº 12.056 de 07 de janeiro de 2011 que institui a 
Política Estadual de Educação Ambiental.  

É nesse contexto, que o presente Chamamento Público financiará projetos que abordem uma ou 
mais linha de ação temática conforme item 4 desta seção, e terá como público-alvo, povos e 
comunidades tradicionais, agricultores familiares e Povos Indígenas, pertencentes a um ou mais 
municípios conforme lista disposta no item 6 desta secção. 

4. TEMAS 

Serão analisados projetos que visem a Restauração de Ecossistemas e o Fomento a 
Sustentabilidade Socioambiental, podendo esses abordar uma ou mais linhas de ações temáticas 
conforme tabela a seguir: 

TEMAS LINHAS DE AÇÃO TEMÁTICAS 

1. Restauração de Ecossistemas 

 

1.1. Recomposição e Manejo de Áreas de Preservação 
Permanente. 

2. Fomento à Sustentabilidade 
Socioambiental 

 

2.1. Implantação e Manejo de Sistemas Agroflorestais 

 2.2 Agroextrativismo 



  
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Secretaria do Meio Ambiente - SEMA  

Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente - FERFA 
 

8 
 

 2.3. Educação Ambiental em territórios indígenas 

4.1. RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS  

4.1.1. Recomposição e Manejo de Áreas de Preservação Permanente: nesta linha de ação 
temática serão financiados projetos que busquem a recomposição e manejo de áreas de 
preservação permanente com ênfase em matas ciliares e nascentes. Serão valorizadas estratégias 
que busquem a conectividade entre fragmentos florestais (matas) e que tenham sua metodologia 
baseada na sucessão natural contemplando a diversidade das espécies nativas da região e 
recuperação de nascentes. 

4.2. FOMENTO À SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  

4.2.1 Implantação e manejo de Sistemas Agroflorestais: nesta linha de ação temática serão 
financiados projetos de Sistemas Agroflorestais - SAF que tenham sua metodologia baseada na 
sucessão natural das espécies dos ecossistemas locais, combinando espécies nativas e exóticas 
de forma que permitam cultivos agrícolas e/ou criação de animais, contribuam para a 
conservação da biodiversidade e beneficiem diretamente o público alvo preconizado neste 
edital. Sendo assim, serão valorados projetos que trabalhem com diversidade de espécies e deem  
ênfase às espécies nativas da região.  

4.2.2 Agroextrativismo: nesta linha de ação temática serão financiados projetos que visem o 
manejo florestal sustentável de produtos não madeireiro do semiárido baiano, podendo estes ser 
resinas, frutas, plantas medicinais, aromáticas e condimentares, fibras, óleos essenciais, 
meliponicultura, entre outros. As propostas podem também desenvolver ações integradas para a 
promoção e fortalecimento das cadeias de produtos da sociobiodiversidade, com agregação de 
valor e consolidação de mercados sustentáveis ou que visem à utilização de sistemas 
agroflorestais (SAFs) para auxiliar na recuperação florestal, utilizando espécies que cumpram 
um papel econômico e ecológico. 

4.2.3 Educação Ambiental em Territórios Indígenas:  

Esta linha de ação temática prevê financiamento para projetos que tenham a finalidade de 
desenvolver ações em educação ambiental voltadas para o resgate e fortalecimento da cultura 
indígena, que possam contribuir para a sustentabilidade socioambiental e melhoria da qualidade 
de vida de seus territórios. Para tal, os projetos deverão trazer experiências voltadas para o 
enfrentamento de questões socioambientais pertinentes à realidade dos povos indígenas, 
considerando sua diversidade territorial e sociocultural, nas quais as comunidades sejam 
sensibilizadas, mobilizadas e apoiadas na reflexão e ação para resolução dessas questões. 

  5. ORIENTAÇÃO METODOLOGICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

È recomendável que os projetos sigam as orientações metodológicas preconizadas por este 
edital, sendo estas de caráter classificatório. O não atendimento às mesmas não eliminará a 
Entidade, proponente no entanto, o projeto poderá ser aprovado condicionado a ajustes. As 
orientações metodológicas são divididas em Orientações Gerais, que são comuns a todos os 
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projetos, e Orientações Específicas por Linha de Ação que estão em função da linha de ação 
contemplada no projeto, conforme itens a seguir, 

5.1 Orientações Gerais 

a) Apresentar contextualização socioambiental da área de intervenção- os projetos deverão 
relatar a problemática da área de intervenção, suas causas, e consequências, descrevendo as 
estratégias de enfrentamento, bem como os resultados esperados.  

b) Ter a Educação Ambiental como Tema Transversal- os projetos deverão incluir a 
participação da comunidade local como um dos princípios de sua sustentabilidade- Tal 
orientação para a transversalização da Educação Ambiental está pautada nos princípios, 
objetivos e diretrizes da Educação Ambiental, Lei nº 12.056/2012 em seus artigos 3º, 4º e 5º. 
Desta forma, os projetos deverão atender  aos pressupostos acima mencionados da Política 
Estadual de Educação Ambiental, a saber: valorização dos saberes, da cultura e da 
biodiversidade local; das propostas; estimular a capacitação de pessoas para o exercício das 
representatividades política e técnica; o envolvimento de parceiros locais através da participação 
efetiva de outras instituições da região, tais como: movimentos sociais, prefeituras, 
universidades, sindicatos, associações e colegiados territoriais; envolver colegiados 
socioambientais como Conselhos Gestores de UC, Comitês de Bacia e Conselhos Municipais de 
Meio Ambiente. Além disso, deverá envolver a participação do público alvo nas etapas do 
projeto. 

c) Apresentar uma abordagem de gênero - O projeto deverá observar a questão de gênero na 
sua área de abrangência, através de ações específicas neste âmbito como: estímulo à 
organização coletiva das mulheres, ao diálogo sobre as relações de gênero, à sua participação 
social na comunidade, dentre outros.  

d) Conter Avaliações Participativas - Deverão ser realizadas avaliações participativas durante 
a execução e após a finalização do projeto. Este é o momento onde as instituições conveniadas 
deverão promover debates para o aprimoramento do projeto, no que se refere ao 
desenvolvimento das atividades e da metodologia. Nele deverão ser apresentados os possíveis 
desafios na execução, alguns resultados preliminares e limites quanto aos objetivos traçados no 
projeto visando para as avaliações de meio termo como também os resultados alcançados e 
dificuldades encontradas na execução para avaliação de finalização. Esta atividade deverá ser 
realizada pela instituição conveniada, onde cada projeto deverá ter sua oficina específica com a 
participação do FERFA/SEMA/INEMA e de atores locais envolvidos pelo projeto, em local e 
data previamente definidos e acordados com o FERFA/SEMA. A atividade deverá ter a 
programação, metodologia e despesas sob a responsabilidade do convênio. Ressalta-se que as 
despesas da participação da equipe do FERFA/SEMA/INEMA são de responsabilidade deste, e 
as despesas de participação dos atores locais são de responsabilidade do convênio. 

e) Apresentar Relatório Final e Registro Pedagógico- Ao final da execução da proposta, 
deverá ser apresentado um Relatório Final relatando a experiência desenvolvida ao longo da 
mesma, conforme disposto no item 17.6 das Disposições Finais. Além do referido Relatório, 
deverá ser apresentado também um Registro Pedagógico. 
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O Registro Pedagógico tem a finalidade de promover a divulgação das experiências realizadas, 
sendo, portanto necessário a previsão deste na apresentação dos projetos.  

Tal Registro Pedagógico poderá vir sob a forma de elaboração de livros; cartilhas; revistas; 
jornais; jogos educativos; vídeos documentários; roteiros para peça de teatro e programas de 
rádio, entre outros. 

O Registro Pedagógico, que deverá ser apresentado ao final da execução do projeto, será 
analisado pela área técnica que verificará a adequação ao projeto, de modo que a sua 
incompatibilidade ensejará a não aceitação; bem como o não desembolso da parcela respectiva.  

5.2 Orientações Específicas por Linha de Ação 

 a) Para as linhas de ação temáticas: Recomposição de Áreas de Preservação Permanente; 
Implantação e Manejo de Sistemas Agroflorestais; e Agroextrativismo. 

Serão melhor  pontuados os projetos que utilizem Tecnologias socioambientais como: 
agroecologia, manejo ecológico, bioconstruções, quintais produtivos, saneamento ecológico. 
Recomenda-se ainda a utilização das seguintes técnicas: coleta de sementes locais, produção de 
mudas, plantio direto através da mistura de sementes, uso de adubos e defensivos orgânicos e 
compostagem. 

Alem disso, os projetos poderão contemplar o beneficiamento de produtos como: compotas de 
frutas, frutas secas, medicamentos naturais, confecção de biojóias, e a valorização dos produtos 
oriundos de espécies nativas. 

Para os projetos de restauração de áreas de preservação permanente, implantação de sistemas 
agroflorestais, as instituições deverão apresentar a devida autorização do proprietário, quando 
couber.  Para projetos a serem desenvolvidos em unidades de conservação, os mesmos deverão 
conter a identificação da unidade no para ciência da Diretoria de Unidades de Conservação. 

b) Para a linha de ação temática: Educação Ambiental para Povos Indígenas 

Desde que ajustados à temática, os projetos desta linha de ação poderão contemplar questões 
relacionadas à: terra; cultura; meio ambiente; produção e segurança alimentar; educação; saúde; 
entre outros.  

Considerando que a demarcação de terras indígenas é condição essencial para incorporação e 
consecução de todas as suas tradições e saberes, serão melhor pontuados os projetos que 
apresentarem um diagnóstico do uso da terra, desde de que relacionado à questão contemplada 
no âmbito do Projeto. Tal estratégia está em conformidade com o que estabelece o Decreto 
7.747 de 5 de junho de 2012 que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 
de Terras Indígenas – PNGATI, em seu Art. 2º que trata das ferramentas para a gestão territorial 
e ambiental de terras indígenas que são o etnomapeamento e o etnozoneamento. Tal registro tem 
a função de resgatar e fortalecer a cultura desses povos. 
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6. PÚBLICO ALVO  

Os projetos deverão contemplar obrigatoriamente como publico alvo um ou mais dos seguintes 
seguimentos, Agricultores Familiares, Povos Indígenas e Povos e Comunidades Tradicionais 
(PCTs) do semiárido baiano, entre estes estão os pescadores artesanais, quilombolas, 
comunidade de terreiro, extrativistas, ribeirinhos, cablocos, assentamentos, fundo de pasto, 
ciganos, geraizeiros e outros de acordo com a Lei Nº 11.326, de 24 de julho de 2006 e com o 
Decreto 6.040 de 07 de fevereiro de 2007. 

7. ABRANGENCIA: 

Cada Instituição poderá concorrer com apenas um projeto, que tenha sua execução prevista em 
um ou mais municípios do semiárido baiano listados a seguir. 

7.1 Listagem dos 265 municípios compreendidos no semiárido baiano que poderão ser 
contemplados por este chamamento.  

Abaíra, Abaré, Adustina, Água Fria, Amargosa, América Dourada, Anagé, Andaraí, Andorinha, 
Anguera, Antas, Antônio Cardoso, Antônio Gonçalves, Aracatu, Araci, Baixa Grande, Banzaê, 
Barra, Barra da Estiva, Barrado Choça, Barrado Mendes, Barro Alto, Belo Campo, Biritinga, 
Boa Nova, Boa Vista do Tupim, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Boninal, Bonito, 
Boquira, Botuporã, Brejões, Brejolândia, Brotas de Macaúbas, Brumado, Buritirama, Caatiba, 
Cabaceiras do Paraguaçu, Caculé, Caém, Caetanos, Caetité, Cafarnaum, Calderão Grande, 
Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canarana, Candeal, Candiba, Cândido Sales, 
Cansanção, Canudos, Capela do Alegre, Capim Grosso, Caraíbas, Carinhanha, Casa Nova, 
Castro Alves, Caturama, Central, Chotochó, Cícero Dantas, Cipó, Cocos, Conceição do Coité, 
Condeúba, Contendas do Sincorá, Cordeiros, Coribe, Coronel João Sá, Cravolândia, Crisópolis, 
Curaçá, Dom Brasílio, Elísio Medrado, Encruzilhada, Érico Cardoso, Euclides da Cunha, 
Fátima, Feira da Mata, Feira de Santana, Filadélfia, Gavião, Gentio do Ouro, Glória, Guajeru, 
Guanambi, Heliópolis, Iaçu, Ibiassucê, Ibipitanga, Ibiquera, Ibitiara, Ibititá, Ibotiarama, Ichu, 
Igaporã, Iguaí, Inhambupe, Ipecaetá, Ipirá, Ipupiara, Irajuba, Iramaia, Iaquara, Irecê, Itaberaba, 
Itaeté, Itagi, Itaguaçu da Bahia, Itambé, Itapetinga, Itapicuru, Itaquara, Itarantim, Itatim, Itiruçu, 
Itiúba, Itororó, Ituaçu, Itiú, Jacaraci, Jacobina, Jaguaquara, Jaguarari, Jequié, Jeremoabo, João 
Dourado, Juazeiro, Jussara, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Lagoa Real, Lajedinho, Lajedo do 
Tabocal, Lamarão, Lapão, Lençóis, Licínio de Almeida, Livramento do Brumado, Macajuba, 
Macarani, Macaúbas, Macururé, Maetinga, Maquinique, Mairi, Malhada, Malhada de Pedras, 
Manoel Vitorino, Maracás, Marcionílio Souza, Matina, Miguel Calmon, Milagres, Mirangaba, 
Mirante, Monte Santo, Morpará, Morro do Chapéu, Mortugaba, Mucugê, Mulungu do Morro, 
Mundo Novo, Muquém de São Francisco, Nordestina, Nova Canaã, Nova Fátima, Nova Itarana, 
Nova Redenção, Nova Soure, Novo Horizonte, Novo Triunfo, Olindina, Oliveira dos Brejinhos, 
Ourolândia, Palmas de Monte Alto, Palmeiras, Paramirim, Paratinga, Paripiranga, Paulo 
Afonso, Pé de Serra, Pedro Alexandre, Piatã, Pilão Arcado, Pindaí, Pindobaçu, Pintadas, Piripá, 
Piritiba, Planaltino, Planalto, Poções, Ponto Novo, Potiraguá, Presidente Dutra, Presidente Jânio 
Quadros, Queimadas, Quijingue, Quixabeira, Rafael Jambeiro, Remanso, Retirolândia, Riachão 
do Jacuípe, Riacho de Santana, Ribeira do Amparo, Ribeira do Pombal, Ribeirão d o Largo, Rio 
de Contas, Rio do Antônio, Rio do Pires, Rodelas, Ruy Barbosa, Santa Bárbara, Santa Brígida, 
Santa Inês, Santa Teresinha, Santa luz, Santana, Santanópolis, Santo Estêvão, São Domingos, 
São Félix do Coribe, São Gabriel, São José do Jacuípe, Sátiro Dias, Saúde, Seabra, Sebastião 
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Laranjeiras, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Serra do Ramalho, Serra Dourada, Serra Preta, 
Serrinha, Serrolândia, Sítio do Mato, Sítio do Quinto, Sobradinho, Souto Soares, Tabocas do 
Brejo Velho, Tanhaçu, Tanque Novo, Tanquinho, Tapiramutá, Teofilândia, Tremedal, Tucano, 
Uauá, Ubaíra, Uibaí, Umburanas, Urandi, Utinga, Valente, Várzea da Roça, Várzea do Poço, 
Várzea Nova, Vitória da Conquista, Wagner, Xique-Xique. 

8. RECURSOS FINANCEIROS 

8.1 Os convênios serão custeados com recursos provenientes do Fundo Estadual de Meio 
Ambiente – FERFA. O recurso total disponibilizado para celebração dos convênios é de R$ 
5.800.000,00, sendo distribuído entre as linhas de ações temáticas da seguinte forma: 

a) Educação Ambiental em Territórios Indígenas: Total de recursos R$ 800.000,00. 
b) Recomposição e Manejo de Áreas de Preservação Permanente, Implantação e Manejo 
de Sistemas Agroflorestais e Agroextrativismo: Total de recursos R$ 5.000.000,00 

8.2. Serão selecionados na temática Educação Ambiental em territórios Indígena projetos com 
valores mínimos de R$ R$ 100.000,00 a R$ 200.000,00, excetuando o valor da contrapartida, 
até a quantidade em que, a soma dos seus valores não ultrapasse o valor do recurso previsto, 
conforme item 8.1.  

8.3 Serão selecionados nas temáticas Recomposição e Manejo de Áreas de Preservação 
Permanente, Implantação e Manejo de Sistemas Agroflorestais e Agroextrativismo projetos com 
valores mínimos de R$ R$ 150.000,00 a R$ 650.000,00, excetuando o valor da contrapartida, 
até a quantidade em que, a soma dos seus valores não ultrapasse o valor do recurso previsto, 
conforme item 8.1 

8.4 Após a seleção, no caso de haver saldo remanescente do recurso previsto nas formas de 
distribuição indicadas no item 8.1º mesmo poderá ser remanejado entre as mesmas desde que o 
total dos projetos selecionados não comprometa o total de recursos disponibilizado no Edital. 

Os recursos financeiros repassados em razão do Convênio não perdem a natureza de dinheiro 
público, ficando a sua utilização vinculada aos termos previstos no ajuste e devendo a entidade, 
obrigatoriamente, prestar contas à Concedente e ao Tribunal de Contas. 

9. CONTRAPARTIDA 

As instituições selecionadas deverão dispor como contrapartida, a responsabilidade pelas 
despesas decorrentes da participação em três oficinas realizadas em Salvador. 

As proponentes deverão prever a participação de pelo menos dois representantes, da mesma, o 
responsável técnico do projeto e um técnico da área administrativa/financeira. Desta forma, as 
despesas de deslocamento, hospedagem e alimentação dos representantes das instituições 
conveniadas deverão correr por conta das mesmas. Caso a participação dos representantes 
gerem estes custos, o proponente deverá elaborar o orçamento para a participação nas oficinas e 
especificar a contrapartida no item “17. Orçamento Resumido” do Roteiro para Elaboração de 
Projeto (SEÇÃO C). 
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As oficinas terão objetivos predeterminados e estarão estruturados da seguinte forma:  

Oficina de Integração e Alinhamento: A oficina tem o objetivo de instruir as instituições 
selecionadas acerca da execução do Convênio, no que se refere à prestação de contas, 
desembolso, indicadores, aspectos técnicos e outros elementos de monitoramento dos projetos. 
A oficina acontecerá logo em seguida à assinatura do convênio, terá duração de 16h, será 
realizada em dois dias e deverá ser ministrada por equipe indicada pelo 
FERFA/SEMA/INEMA, na cidade de Salvador, em local e data previamente informados por 
este. 

Oficina de Avaliação e Monitoramento: Esta oficina é o momento onde as instituições 
conveniadas deverão promover debates para o aprimoramento do projeto, no que se refere ao 
desenvolvimento das atividades e metodologia. Acontecerá durante a execução do Projeto, 
sendo este o momento onde se apresentam os desafios, alguns resultados preliminares e limites 
quanto aos objetivos traçados no projeto. Esta atividade deverá ser realizada pela Instituição 
Conveniada, cada projeto deverá ter sua oficina específica e deverá ter a participação da 
SEMA/INEMA e de atores locais envolvidos pelo projeto, em local e data previamente 
definidos e informados. A atividade deverá ter a duração de 16h, realizada em dois dias, com 
programação, metodologia e despesas sob a responsabilidade da Instituição Conveniada. 
Ressalta-se que as despesas da participação da equipe da SEMA/INEMA são de 
responsabilidade do FERFA/SEMA , e as despesas de participação dos atores locais são de 
responsabilidade da Instituição Conveniada.  

Oficina de Avaliação Final: Esta oficina tem o objetivo de apresentar os resultados efetivamente 
alcançados pelas proponentes, bem como, avaliar a experiência realizada para a inclusão de 
possíveis ajustes que subsidie melhorias para uma reprodução/multiplicação do projeto. A 
oficina acontecerá na fase final da execução do convênio, terá duração de 16h, será realizada em 
02 (dois) dias e deverá ser ministrada por equipe indicada pelo FERFA/SEMA/INEMA, na 
cidade de Salvador, em local e data previamente informados por este. 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Os projetos deverão ter prazo de execução de 01 (um) a no máximo  02 (dois) anos com 
possibilidade de renovação por até 01 (um) ano, condicionada a avaliação e aprovação do 
FERFA/SEMA/INEMA. 

11. BANCO DE PROJETOS  

O Banco de Projetos será formado por projetos inscritos e não selecionados para conveniamento 
em razão de limitação orçamentária, quando somados os valores previstos para os projetos mais 
bem selecionados, observada à ordem de classificação, comprometerem o recurso orçamentário 
fixado para esta seleção, no item 8.  

O cadastro no banco de projetos não gera direito adquirido ao conveniamento, nem impede que 
a FERFA/SEMA realize nova seleção pública, com mesmo objeto. 
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12. RESULTADOS ESPERADOS  

Execução de projetos de restauração de ecossistemas e fomento a sustentabilidade 
socioambiental no semiárido baiano em consonância com a melhoria da qualidade de vida de 
agricultores familiares, povos e comunidades tradicionais e famílias com renda per capita de até 
meio salário mínimo, com os seguintes resultados: 

a) 320 hectares de Áreas de Preservação Permanente restauradas; 
b) 120 hectares de Sistemas Agroflorestais Implantadas e Agroextrativismo; 
c)  Realização de educação ambiental em territórios indígenas; 
d) 320 famílias diretamente beneficiadas. 
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SEÇÃO C – MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

ROTEIRO PARA PROJETO 

1. DADOS CADASTRAIS DA INSTITUIÇÃO 

Proponente 
Nome da instituição  

CNPJ 
Número de inscrição da instituição no 
CNPJ 

Endereço 
Endereço completo da proponente (rua, número, bairro, etc)  
Cidade UF 

 
CEP DDD/telefone 

 
Endereço eletrônico 
(e-mail e página na 
internet, se houver) 

Nome do responsável 
Nome do responsável legal da 
instituição 

CPF 
Número da inscrição do responsável 

RG/Órgão expedidor/UF 
Número da carteira de identidade do 
responsável, sigla do órgão expedidor 
e Unidade da Federação. 

Cargo 
Cargo que o responsável 
ocupa. 

Função 
Função exercida pelo 
responsável. 

Endereço 

Endereço completo do responsável (rua, número, bairro etc) 

 

CEP 
CEP do domicílio do 
responsável 

2. FORMULÁRIO DE EXPERIÊNCIA DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

A instituição proponente deverá fornecer informações de cada projeto desenvolvido, conforme 
formulário abaixo, contendo a experiência e capacidade técnica em projetos executados em 
temas semelhantes ao objeto do convênio e em projetos executados com instituições públicas. 
As informações descritas deverão ser comprovadas através de atestados e declarações e cada 
projeto deverá ser apresentado em formulário separado. 

Nome da instituição contratante: 
Instituição pública? Sim        Não 
Origem do financiamento: 
Parcerias Institucionais:  
Nome do projeto: 
Área de abrangência do projeto: 
Endereço: 
Equipe de Profissionais fornecidos por sua instituição (nome do profissional/área de 
atuação/ apresentar currículo): 
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Técnico Financeiro responsável/ / apresentar currículo: 
Data de início (mês/ano): 
Data de término (mês/ano): 
Valor total do projeto (em R$): 
Nome do Responsável (diretor do projeto/coordenador, líder de equipe: 
Descrição narrativa do projeto: 
Descrição do projeto efetivamente prestado por sua equipe: 
Situação atual de execução e outros fatos que sejam considerados de interesse: 

3. COORDENADOR TÉCNICO DO PROJETO  

Nome completo: Informar o nome completo do responsável técnico do projeto  

Titulação: Formação do coordenador 
técnico (mínimo nível técnico) 

Cargo: Informar o cargo que o responsável 
ocupa 

Telefone (fixo, celular e fax): Endereço eletrônico (e-mail) 
Endereço: Indicar o endereço completo do responsável técnico do projeto 
Responsável Técnico de outro(s) projeto(s)? 

(    ) Sim.  Indicar quais: 

(    ) Não 

Inserir resumo do currículo e da experiência profissional e especificar as atividades 
executadas sob sua responsabilidade na execução do projeto correspondente, seguindo 
modelo disponibilizado no item 4 deste roteiro.  

4. EQUIPE TÉCNICA 

Preencher a tabela abaixo com toda a equipe responsável pela execução do projeto 
especificando os técnicos pagos pelo recurso do convênio e os disponibilizados pela proponente, 
além dos possíveis voluntários. 

Nome  Formação 
ou 
qualificação 
profissional 

Função 
no 
projeto 

Natureza do 
Vínculo 
Empregatício 

Fonte 
do 
recurso  

Carga 
horária 
mensal 

Conhecimento 
Tradicional 

       
       

Nome: Nome completo do técnico.  

Formação ou qualificação profissional: Formação e/ou a experiência prática do técnico. 

Função no projeto: Cargo ou atribuição que irá desempenhar.  
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Natureza do vínculo empregatício: Definir a natureza do vínculo com a instituição 
proponente. 

Fonte do recurso: Especificar se a remuneração será proveniente do projeto, da contrapartida 
ou voluntário. 

Carga horária mensal: Refere-se à carga horária que o técnico estará disponível para o 
projeto. 

Conhecimento tradicional: Participação de membros das comunidades na equipe técnica do 
projeto 

Para efeito de avaliação da equipe técnica serão analisados até 03 currículos, devendo este ser o 
número máximo de currículos enviados ao FERFA, conforme modelo abaixo. 

CURRÍCULO  
Nome: E-mail: Telefone: 
Categoria profissional/Área de formação/ou conhecimento baseado em experiências 
práticas: Informar o grau de formação, incluindo técnico, graduação, especialização, 
mestrado, doutorado ou profissional com experiência prática (ex. mateiro/a, permacultor/a, 
experimentador/a). 
Função no projeto: Informar a função que o técnico executará no projeto. 
Experiência profissional: Informar até 05 anos de experiência relevante para a execução 
deste projeto, nos temas semelhantes ao objeto do Chamamento Público. 
Experiência em projetos: Informar até 05 experiências, sendo estas as mais relevantes para a 
execução deste projeto. 

5. DADOS DO PROJETO 

Título do projeto 

Período de execução Início Término 

   

Valor total (R$) 
Número de famílias beneficiadas diretamente pelo projeto 

  

Município(s) de execução do projeto 

De acordo com listagem disponível no item 7 da seçãoB deste chamamento. 
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Tema 

Informar o(s) tema(s) do projeto conforme indicação abaixo: 

 Recuperação de ecossistemas.................................................    (   ) 
 Fomento à sustentabilidade socioambiental...........................   (   ) 

 
Linha de Ação Temática Informar a(s) linha(s) de ação 
temática(s) do projeto Sim/Não Quantidade 

1.1. Restaurar Áreas de Preservação Permanente  Nº hectares 

2.1. Fomentar à implantação e manejo de sistemas 
agroflorestais em áreas de agricultura familiar para 
povos indígenas e comunidades tradicionais 

 Nº hectares 

2.2 Agroextrativismo 

 Nº hectares 

6. OBJETIVOS 

Apresentar o objetivo geral e específicos do projeto. 

7. JUSTIFICATIVA DO PROJETO 

Descrever de forma clara e objetiva, as razões que levaram à proposição, evidenciando os 
benefícios econômicos, sociais e ambientais a serem alcançados pela comunidade, a localização 
geográfica a ser atendida, a forma de escolha dos beneficiários, bem como os resultados a serem 
obtidos com a realização do projeto, programa ou evento. É importante que o projeto reflita a 
demanda socioambiental da realidade a ser trabalhada. 

8. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA ÁREA DE INSERÇÃO DO PROJETO 

Contextualizar a realidade socioambiental da área de intervenção, relatando a 
problemática socioambiental na qual o projeto será executado Informar a área de inserção do 
Projeto, se territorial, intermunicipal ou municipal, e descrever as características 
socioambientais, bem como a situação da área a ser atendida pelo projeto. 
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9. PÚBLICO ALVO 

Explicitar qual o público a será beneficiado pelo projeto (povos indígenas, povos e comunidades 
tradicionais, agricultura familiar) informando nome e localização das mesmas (município).  

10. METODOLOGIA 

Observar a orientação metodológica disposta no item 5 da seção b deste edital. Descrever de 
forma clara e objetiva as técnicas a serem utilizadas para cada linha de ação, os projetos que 
contemplem mais de uma linha de ação deverão descrever os processos de integração das 
técnicas a serem utilizadas. Destacar as tecnologias socioambientais e/ou tradicionais locais a 
serem utilizadas. Explicar os mecanismos de participação comunitária e as estratégias de 
educação ambiental, bem como qual o envolvimento das comunidades no projeto.   

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

A proponente deve indicar os instrumentos de monitoramento e avaliação do projeto, 
informando as fontes de comprovação para o acompanhamento na execução do projeto e 
verificando se os resultados foram alcançados.  

12. RESULTADOS ESPERADOS E SUSTENTABILIDADE 

Descrever detalhadamente os resultados que se pretende alcançar durante a execução do projeto, 
e em caso de projetos com mais de uma linha de ação considerar a integração entre as mesmas, 
bem como as estratégias para a sustentabilidade e continuidade do projeto. 
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13. MATRIZ DE PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

Detalhar o planejamento das ações do projeto, bem como o acompanhamento da execução das atividades e o alcance dos resultados, estabelecendo os 
indicadores, conforme planilha abaixo. Em caso de projetos integrados, que contemplem mais de uma linha de ação, preencher uma planilha para 
cada linha de ação temática. 

Tema  

Linha de Ação Temática  

Meta Ação/Atividade Período Situação 
Atual 

Resultados Esperados Meios de Verificação 
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Tema: Informar o tema conforme o Item 4 seção b deste Chamamento público. 

Linha de Ação: Informar a(s) linha(s) de ação do projeto conforme o Item 4 seção b deste 
Chamamento público. 

Meta: Informar as metas do projeto, referente a cada linha de ação temática, devendo ser 
bastante concretas e  expressa com elementos quantitativos e qualitativos. 

Ação: Indicar as atividades/ações que serão realizadas para alcançar as metas propostas. 

Período: Informar o mês de inicio e de término das atividades/ações, conforme cronograma de 
execução a ser apresentado. 

Situação Atual: Informar a situação atual, permitindo a ligação da meta com o resultado 
esperado. 

Resultados Esperados: Informar em termos qualitativos e/ou quantitativos os resultados 
esperados no que se refere à melhoria do contexto socioambiental, após a realização do projeto 
(ex. nº pessoas beneficiadas, dimensão da área a ser recuperada, etc). 

Meios de Verificação (Indicadores): Informar as fontes de comprovação para o 
monitoramento do projeto, verificando se os resultados foram alcançados. Ex.: Registros 
fotográficos; coordenadas UTM, relatórios de atividades; visita in loco; entre outros.  

14. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Preencher a planilha do cronograma de execução informando a previsão da realização da 
atividade. Em caso de projetos integrados preencher uma planilha para cada linha de ação 
temática contemplada no projeto conforme modelo a seguir: 

CONCEDENTE 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Tema|  

Linha de 
ação 

temática  

Meta Ação Valor 
Valor Total 

por ação 

  Mês 
01 

Mês 
02  

Mês 
03  

Mês 
04  

Mês 
05  

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12  

               

                              

Total por 
parcela                         
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PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 

 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
Tema|  

Linha de 
ação 

temática  

Meta Ação Valor 
Valor Total 

por ação 

  Mês 
01 

Mês 
02  

Mês 
03  

Mês 
04  

Mês 
05  

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12  

               

                              

Total por 
parcela                         

  

15. PARCERIAS 

Parcerias com outras instituições devem ser comprovadas por meio da apresentação de 
declarações devidamente assinadas pelos representantes das instituições parceiras, indicando o 
recurso financeiro, técnico ou físico a ser disponibilizado para a execução do projeto. 

16. ORÇAMENTO RESUMIDO 

Apresentar o orçamento resumido da proponente e instituição parceira (se houver) conforme 
tabela a seguir: 

ORÇAMENTO RESUMIDO 
INSTITUIÇÃO VALOR DO INVESTIMENTO (R$) 
Concedente (FERFA)  
Proponente/Convenente (contrapartida)  
Parceiro A  
Parceiro B  

17. ORÇAMENTO DETALHADO 

Preencher a planilha do orçamento detalhado informando a previsão de recursos para realização 
de cada ação.  Em caso de projetos integrados preencher uma planilha para cada linha de ação 
temática contemplada no projeto conforme modelo a seguir: 
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ORÇAMENTO DETALHADO 
Linha de ação temática  
Meta Ação Item Quantidade Valor Unitário Valor 

total 
      
      
      
      
TOTAL  

Linha de ação temática: Informar a linha de ação temática a qual se refere o gasto do recurso 
financeiro. 

Meta: Informar as metas do projeto, referente a cada linha de ação temática, devendo ser 
bastante concretas e  expressa com elementos quantitativos e qualitativos. 

Ação: Indicar as atividades que serão realizadas para alcançar a(s) metas(s) proposta(s) 
dentro da linha de ação. 

Item: Informar todos os itens que utilizarão recursos financeiros para executar a atividade ex. 
(diárias, consultorias, passagens, material de consumo, equipamentos permanentes, etc). 

Quantidade: Informar a quantidade necessária de cada item.  

Valor Unitário: informar o valor unitário de cada item. 

Valor total: informar o valor total por item, multiplicando-se a quantidade pelo valor unitário. 

Total: Informar o total por linha de ação que será financiado pelo FERFA, excluindo-se a 
contrapartida e recursos de parceiros. 

18. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Preencher a planilha do cronograma de desembolso informando a previsão de desembolso de 
recursos para realização de cada ação. Em caso de projetos integrados, preencher uma planilha 
para cada linha de ação temática contemplada no projeto conforme modelo a seguir: 
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Linha de 
ação 

temática   

Meta Ação Valor 
Valor Total 

por ação 

  Mês 
01 

Mês 
02  

Mês 
03  

Mês 
04  

Mês 
05  

Mês 
06 

Mês 
07 

Mês 
08 

Mês 
09 

Mês 
10 

Mês 
11 

Mês 
12  

               

                              

                              

                              

Total por 
parcela                         

  

Linha de ação temática: Informar a linha de ação temática do projeto conforme indicação do 
item 4 deste Termo de Referência. 

Meta: Informar as metas do projeto, referente a cada linha de ação temática, devendo ser 
bastante concretas e  expressa com elementos quantitativos e qualitativos. 

Ação: Indicar as atividades que serão realizadas para alcançar o(s) metas(s) proposta(s) 
dentro da linha de ação. 

Valor: Informar o valor por ação por parcela.  

Total por parcela: Informar o total por linha de ação por parcela. 

Total: Somatório total por parcela, sendo o valor total financiado pelo FERFA, excluindo-se a 
contrapartida e recursos de parceiros.  

Observar o item 3.4 do ANEXO I –DISPOSIÇÕES GERAIS. 

19. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Listar as referências bibliográficas utilizadas para escrever o projeto. 
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FORMULÁRIO DE PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS 
ÓRGÃO/ENTIDADE CONVENENTE CNPJ/MF 
Nome da instituição Número de 

inscrição da 
instituição no 
CNPJ 
 

ENDEREÇO 
Endereço completo da convenente (rua, número, bairro, etc) 
 
 
CIDADE UF CEP DDD/TELEFONE EMAIL 
   Registrar o código 

DDD e número do 
telefone onde esteja  
situada a covenente 
 

(e-mail e 
página na 
internet, se 
houver) 

NOME DO RESPONSÁVEL CPF 
Nome do responsável legal da instituição 
 

Número da 
inscrição do 
responsável 
 

IDENTIDADE ÓRGÃO 
EXPEDIDOR 

CARGO 

Número da 
carteira de 
identidade do 
responsável,  

Sigla do órgão 
expedidor e 
Unidade da 
Federação. 
 
 

Cargo que o responsável 
ocupa. 

FUNÇÃO 
Função exercida pelo 
responsável 

ENDEREÇO CEP 
Endereço completo do responsável (rua, número, bairro etc) 

 

 

CEP do 
domicílio do 
responsável 
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2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

Indicar previsão de início e 
término que poderá ser 

alterada de acordo com a 
data da celebração do 

Convênio. 

TÍTULO DO PROJETO 
Indicar o título do projeto. 

Início 
 

Término 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO  

Descrever o objeto do convênio conforme o objeto do projeto.  

 

 

 

 

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 
 
Descrever, com clareza, objetiva e sucintamente, as razões que levaram à proposição, 
evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela comunidade, a 
localização geográfica a ser atendida, a forma de escolha dos beneficiários, bem como os 
resultados a serem obtidos com a realização do projeto 
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO [META, ETAPA OU FASE] 
 
 

META 

 

ETAPA 

/FASE 

 

 

ESPECIFICAÇÃO 

 

INDICADOR FÍSICO 

Refere-se à qualificação e 
quantificação física do 

produto de cada meta, etapa 
ou fase. 

DURAÇÃO 

Refere-se ao prazo previsto 
para a implementação de 
cada meta, etapa ou fase. 

   UNID. QUANT INÍCIO TÉRMINO 

Indicar, como meta, 
os     elementos que 
compõem o objeto 

 

 

Indicar, como etapa /fase, 
cada uma das ações em que 

se pode dividir a execução de 
uma meta 

 

 

Relacionar os elementos 
característicos da meta, etapa ou 

fase 

 

 

Indicar a 
unidade de 
medida que 

melhor  
caracterize o 
produto de 
cada meta, 

etapa ou fase 

Indicar a 
quantidade 

prevista 
para cada 
unidade de 

medida 

 

Registrar a 
data referente 
ao início de 
execução da 
meta, etapa 

ou fase 

 

Registrar a 
data 

referente ao 
término da 

execução da 
meta, etapa 

ou fase 
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4. PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00) 

Refere-se à aplicação dos recursos (quanto será a despesa com cada natureza de despesa). 

 
NATUREZA DA DESPESA TOTAL CONCEDENTE CONVENENTE 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO    
3.3.90.36 DIÁRIAS    
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO    
3.3.90.33 PASSAGENS E DESP. 

LOCOMOÇÃO 
   

   
3.3.90.36 

ORDEM SERVIÇOS 
TERCEIROS - PESSOA 
FISICA 

   

3.3.90.39 ORDEM SERVIÇOS 
TERCEIROS - PESSOA 
JURIDICA 

   

3.3.90.47 TRIBUTOS    
4.4.90.52 
3.3.90.18 

 

MATERIAL PERMANENTE 
BOLSISTAS/ESTÁGIO  

   

     
TOTAL    

 
 
6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)  

Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais, de 
acordo com a previsão de execução das metas do projeto, se for o caso. 

CONCEDENTE 

Registrar o valor mensal a ser transferido para a execução do objeto do convênio. 

2012/2013/2014 

META(s) Jan  Fev Mar Abr Mai Jun 
       

META(s) Jul Ago Set Out Nov Dez 
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CONVENENTE (CONTRAPARTIDA)  

Registrar o valor mensal a ser desembolsado pelo convenente. 

2012/2013/2014 

META(s) Jan  Fev Mar Abr Mai Jun 
       

META(s) Jul Ago Set Out Nov Dez 
       

 
 
7. ORÇAMENTO PREVISTO FERFA (R$ 1,00) 

Indicar o detalhamento dos valores atribuídos aos itens de despesa. 

 

 

 
 

DIÁRIAS UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

     

     

SUBTOTAL  
  

 

MATERIAL DE 
CONSUMO NACIONAL UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

     

     

SUBTOTAL  
  

 

PASSAGENS E DESP. 
LOCOMOÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

     

     

SUBTOTAL  
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SERVIÇO PESSOA 
FÍSICA UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

     

     

SUBTOTAL  
  

 

SERVIÇO PESSOA 
JURÍDICA UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

     

     

SUBTOTAL  
  

 

TRIBUTOS UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

     

     

SUBTOTAL  
  

 

MATERIAL 
PERMANENTE UNIDADE QUANTIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

     

     

SUBTOTAL  
  

 

BOLSA/ ESTÁGIO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

     

     

SUBTOTAL  
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8. ORÇAMENTO PREVISTO DA CONTRAPARTIDA  (R$ 1,00) 
 
Indicar o detalhamento dos valores atribuídos aos itens de despesa conforme planilhas do item 
7. 
 

 
 
9. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE 
 
A ser feita pela da autoridade competente do órgão promotor da seleção pública, no caso de 
seleção do projeto. 
 

APROVADO     
     
     
     
     
 LOCAL E DATA  CONCEDENTE  
 

ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL 

(R$) 

     

     

SUBTOTAL  
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SEÇÃO D – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

1. JUSTIFICATIVA DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS: 

Os critérios determinados para a pontuação dos projetos foram escolhidos a partir das 
diretrizes do Plano Plurianual e dos elementos orientadores constantes na Política Estadual de 
Meio Ambiente e de Proteção à Biodiversidade, na Política Estadual de Recursos Hídricos, na 
Política Estadual sobre Mudança do Clima e na Política Estadual de Educação Ambiental de 
forma que os projetos apoiados contribuam para a consolidação das mesmas.  

Neste sentido, serão selecionados projetos que incluam aspectos socioambientais, culturais, 
que valorizem os saberes, atores e especificidades locais, que estejam articuladas ou envolvam 
colegiados ambientais, tais como Conselhos Gestores de Unidades de Conservação, Comitês 
de Bacias, Conselhos Municipais de Meio Ambiente, e parceiros locais onde os projetos serão 
executados, que utilizem tecnologias socioambientais e tradicionais, além de apresentar 
potencial para possível replicação, que desenvolvam processos de formação das pessoas 
acerca de questões socioambientais com participação comunitária permanentes e engajadas na 
recuperação, proteção e conservação ambiental. 

2. APRESENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO:  

Os projetos serão avaliados seguindo critérios classificatórios  

Os critérios classificatórios são divididos em gerais e específicos, conforme tabela abaixo, 
sendo que os critérios gerais serão aplicados para seleção de todos os projetos inscritos e os 
critérios específicos serão aplicados para cada linha de ação proposta pelos projetos. Desta 
forma, a pontuação final dos projetos será o somatório dos critérios gerais com a média dos 
pontos obtidos nos critérios específicos. Para calculo da média serão considerados apenas os 
critérios específicos relativos às linhas de ação nas quais o projeto estiver inscrito. 

Ressalta-se que o não atendimento a qualquer critério de avaliação técnica não implica na 
eliminação do proponente, tão-somente na não pontuação no respectivo critério. 

Os projetos que tiverem menos que 50% da pontuação total serão desclassificados.
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CRITÉRIOS GERAIS 

TEMA CRITÉRIO VARIÁVEL QUANT. 
MAX.  

VALOR 
POR UNID. 

PESO     
(1 A 3) 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

PONTUAÇÃO 
MÁX. TOTAL MEIOS DE COMPROVAÇÃO 

Nº de projetos executados pela proponente 
em temas semelhantes ao objeto deste 

chamamento público. 
5,0 1,0 5,0 Experiência 

da 
proponente Nº de projetos executados pela proponente 

com instituições públicas 5,0 1,0 5,0 

Portfólio da proponente  e extratos 
de Diários Oficiais, declaração do 

órgão contratante ou cópia do 
contrato ou convênio 

Nº de projetos executados pelo responsável 
nos temas do objeto deste chamamento 

público. 
5,0 1,0 5,0 

Tempo de experiência profissional, em anos, 
nos temas do objeto deste chamamento 

público.  
5,0 1,0 5,0 

Formação (títulos de técnico, graduação, 
especialização, mestrado e doutorado 5,0 1,0 5,0 

Experiência 
do 

responsável 
técnico do 

projeto  

Experiência em conhecimento tradicional 5,0 2,0 10,0 

Currículo, diploma de curso e 
atestados (declaração da 

instituição/ empresa contratante, 
xerox da atividade na carteira de 
trabalho ou cópia de contrato) e 

Declaração devidamente assinada 
do profissional atestando sua 

participação como responsável 
técnico do projeto 

Nº de projetos executados pela equipe técnica 
nos temas semelhantes ao objeto deste 

chamamento público. 
5,0 1,0 5,0 

Tempo de experiência profissional, em anos, 
nos temas do objeto deste chamamento 

público.  
5,0 1,0 5,0 

Formação (titulos de técnico, graduação, 
especialização, mestrado e doutorado 5,0 1,0 5,0 

EXPERIÊNCIA 
 
 
 

Experiência 
equipe 
técnica 

(análise de 
até 03 

curriculos) 

Experiência em conhecimento tradicional 5,0 2,0 

1,0 

10,0 

60,0 

Currículo, diploma de curso e 
atestados (declaração da 

instituição/ empresa contratante, 
xerox da atividade na carteira de 
trabalho ou cópia de contrato) e 

Declaração devidamente assinada 
do profissional atestando sua 

participação na equipe do projeto 
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CRITÉRIOS GERAIS 

TEMA CRITÉRIO VARIÁVEL QUANT. 
MAX.  

VALOR POR 
UNID. 

PESO     
(1 A 3) 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

PONTUAÇÃO 
MÁX. TOTAL MEIOS DE COMPROVAÇÃO 

Conhecimento 
tradicional  

Participação de membros das 
comunidades na equipe técnica do 

projeto 
sim/não 5,0 15,0 

Declaração devidamente 
assinada do profissional 

atestando sua participação 
na equipe do projeto 

PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL 

Projeto 
envolve 

instituições 
locais 

Envolvimento de instituições locais 3,0 5,0 

3,0 

45,0 

60,0 

Declaração devidamente 
assinada da instituição, 

atestando como será sua 
participação no projeto 

Projeto localizado em Unidade de 
Conservação de Proteção Integral e seu 

entorno ou de Uso Sustentável 

sim/não 10,0 30,0 
Termo de aceite do órgão 
gestor da UC ou do órgão 

gestor. BIODVERSIDADE 
Área de 

inserção do 
projeto 

Projeto cria Corredores Ecológicos sim/não 10,0 

3,0 

30,0 

60,0 

Detalhar na metodologia 
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CRITÉRIOS GERAIS 

TEMA CRITÉRIO VARIÁVEL QUANT. 
MAX.  

VALOR POR 
UNID. 

PESO     
(1 A 3) 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

PONTUAÇÃO 
MÁX. TOTAL MEIOS DE COMPROVAÇÃO 

Detalhamento da contextualização 
socioambiental 3,0 5,0 30,0 

Contextualização Apresentação de estratégias de 
enfrentamento da problemática 

socioambiental apresentada 
3,0 5,0 30,0 

Detalhamento metodológico 3,0 5,0 30,0 
Adequação da metodologia ao contexto local 

e ao público participante 3,0 5,0 30,0 

Fortalece estratégias e temas da Política de 
Educação Ambiental e contribui para 
colegiados e programas de Educação 

Ambiental 

3,0 5,0 30,0 

Apresentação de estratégia de mobilização 
social e sensibilização ambiental para o 

envolvimento das comunidades  
3,0 5,0 30,0 

Uso de tecnologias socioambientais 3,0 5,0 30,0 

Metodologia 

Uso de tecnologias tradicionais (locais) 3,0 5,0 30,0 
Detalhamento do planejamento das ações 3,0 5,0 30,0 

Cronograma de desembolso em 
conformidade com a execução das atividades 3,0 5,0 30,0 Planejamento 

Orçamento em conformidade com as 
atividades propostas 3,0 5,0 30,0 

Monitoramento e 
avaliação Instrumentos de monitoramento e avaliação 3,0 5,0 30,0 

Capacidade de aplicabilidade da proposta em 
contexto similares 3,0 5,0 30,0 

PROPOSTA 
TÉCNICA 

Sustentabilidade 
Estratégia para a sustentabilidade e 

continuidade do projeto  3,0 5,0 

2,0 

30,0 

420,0 Análise da Proposta Técnica 

TOTAL PONTOS CRITÉRIOS GERAIS 540,0   
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

TEMA CRITÉRIO VARIÁVEL QUANT. 
MAX.  

VALOR 
POR UNID. 

PESO     
(1 A 3) 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

PONTUAÇÃO 
MÁX. TOTAL 

MEIOS DE 
COMPROVAÇÃO 

Projeto com plantio de mudas ou 
plantio direto utilizando sementes 
provenientes da mesma região a 
ser recuperada. 

sim/não 10,0 30,0 

Manejo utilizando insumos 
orgânicos sim/não 10,0 30,0 

Projeto promove a recomposição 
de nascentes sim/não 10,0 30,0 

Projeto cria ou mantém  banco 
de sementes sim/não 10,0 30,0 

RESTAURAÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS 

Recuperação de 
Áreas de Preservação 

Permanente 

Projeto utiliza diversidade de 
espécie nativas da região. sim/não 10,0 

3,0 

30,0 

150,0 
Explicitar na metodologia 

a utilização dessas 
técnicas 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS 

TEMA CRITÉRIO VARIÁVEL QUANT. 
MAX.  

VALOR POR 
UNID. 

PESO     
(1 A 3) 

PONTUAÇÃO 
TOTAL 

PONTUAÇÃO 
MÁX. TOTAL 

MEIOS DE 
COMPROVAÇÃO 

Projeto com plantio de mudas ou plantio direto 
utilizando sementes provenientes da mesma 
região a ser recuperada. 

sim/não 10,0 30,0 

Manejo utilizando insumos orgânicos sim/não 10,0 30,0 
Projeto utiliza diversidade de espécie inclusive 
nativas da região. sim/não 10,0 30,0 

Projeto cria ou mantem  banco de sementes sim/não 10,0 30,0 

Sistemas 
Agroflorestais 

o SAF promove a recuperação de áreas 
degradadas, implementação de corredores e 
enriquecimento de bordas dos fragmentos de 
vegetação nativa 

sim/não 10,0 

3,0 

30,0 

150,0 

Explicitar na 
metodologia a 

utilização dessas 
técnicas 

Extrativismo ecológico sim/não 10,0 30,0 
Beneficiamento do produto sim/não 10,0 30,0 
Geração de trabalho e renda para o público alvo sim/não 10,0 30,0 
Projeto prevê recuperação/ valorização de 
nativas  sim/não 10,0 30,0 

Agroextrativismo 

Projeto cria ou mantem  banco de sementes sim/não 10,0 

3,0 

30,0 

150,0 

  
  
  
  
  

Etnomapeamento e Etnozoneamento. sim/não 10,0 30,0 
Segurança alimentar e saúde. sim/não 10,0 30,0 
Fortalecimento dos saberes, práticas dos povos 
indígenas. sim/não 10,0 30,0 

Fortalecimento dos sistemas de manejo 
tradicionais e de conservação dos recursos 
naturais. 

sim/não 10,0 30,0 

FOMENTO A 
SUSTENTABILIDADE 
SÓCIOAMBIENTAL 

Educação 
Ambiental para 
Povos Indígenas 

Valorização das organizações sociais e políticas 
dos povos indígenas e garantia das suas 
expressões, dentro e fora das terras indígenas. 

sim/não 10,0 

3,0 

30,0 

150,0 

Explicitar na 
metodologia a 

utilização dessas 
técnicas 

TOTAL DE PONTOS CRITÉRIOS ESPECÍFICOS         150,0   
TOTAL DE PONTOS CRITÉRIOS GERAIS + ESPECÍFICOS 690,0  
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ANEXO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

1. COMPOSIÇÃO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 

1.1 O edital é composto de: SEÇÃO A – PREÂMBULO; SEÇÃO B – DISPOSIÇÕES 
ESPECÍFICAS; SEÇÃO C – MODELO DE PLANO DE TRABALHO; SEÇÃO D – 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS e ANEXOS. 

1.2 Na SEÇÃO A – PREÂMBULO estão prescritas, entre outras informações: a regência legal; o 
órgão/entidade e setor responsável pela seleção pública; o número de ordem; o processo 
administrativo; a finalidade da seleção pública; os pressupostos de participação; o período de 
inscrição e o endereço para o encaminhamento das projetos; o local, a data e o horário da sessão 
pública de abertura de envelopes; dotação orçamentária; os requisitos de habilitação; o prazo do 
convênio; a indicação quanto à exigência de contrapartida; e o local, horário e responsável por 
esclarecimentos.  

1.3 A SEÇÃO B - DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS é composta pelo termo de referência. 

1.4 A SEÇÃO C – MODELO DE PLANO DE TRABALHO indica o formulário de projeto e o 
plano de trabalho a serem preenchidos pela proponente para a apresentação do seu projeto. 

1.5 A SEÇÃO D – CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS PROJETOS  contempla os quesitos 
de pontuação dos projetos.  

2. DO PROCEDIMENTO DA INSCRIÇÃO  

2.1 Podem participar desta seleção Pessoas Jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como 
associações, sindicatos, cooperativas, ou instituições tituladas como Organizações da Sociedade 
Civil de Interesse Público (OSCIPs) e Organizações Sociais (OS), sediadas e com 03 anos de 
atuação comprovada na área, no Estado da Bahia, que tenha objeto social pertinente e compatível 
com o objeto deste Edital.  

2.1.1 É vedada a participação nesta seleção pública de pessoas jurídicas: 

a) com fins lucrativos; 
b) cujo objeto social não se relacionem às características deste chamamento público; 
c) em mora com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado da Bahia relativamente à 

prestação de contas de outros recursos anteriormente recebidos ou quando, apresentadas as 
respectivas contas, não tenham logrado elas aprovação; 

d) que tenham como dirigentes membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas da União, bem como seus respectivos cônjuges, 
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companheiros, e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; ou servidor 
público vinculado ao órgão ou entidade promotor da seleção pública (SEMA e os órgãos a 
ela vinculados), bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

2.1.2 É vedada, ainda, a participação de clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 
congêneres, consoante o art. 9º, alínea h, do regulamento aprovado pelo Decreto n° 9.266/2004. 

2.1.3 Não serão considerados os projetos a serem executados em decorrência de exigências de 
condicionantes de licença ambiental.   

2.1.4 Cada instituição poderá se inscrever em apenas um projeto que deverão desenvolver sua ações 
em um ou mais municípios listados no item 7 da seçãoB. 

2.1.5 Será admitido o consórcio entre proponentes na apresentação do projeto, desde que seja 
indicada a instituição que assinará como responsável pelo convênio e apresentem termo de 
concordância de todos os participantes do consorcio. 

2.1.6 Fica facultado a SEMA o direito de publicação, reprodução e disponibilização como 
referencial teórico metodológico, o projeto selecionado e o correspondente registro pedagógico, 
para os diversos segmentos que tenham como propósito desenvolver ações de Restauração de 
Ecossistemas e o Fomento a Sustentabilidade Socioambiental. 

2.2  Da Inscrição, do Local e da Data para a Remessa dos Projetos   

2.2.1 As propostas deverão ser protocoladas ou encaminhadas, via postal, no prazo e para o 
endereço constante no item VI da SEÇÃO A – PREÂMBULO, e endereçada a Comissão Especial 
do Chamamento Público – Secretaria do Meio Ambiente do Estado da Bahia. 

2.2.2 No caso de projetos enviados pelo correio, será considerada, para efeito do atendimento do 
prazo, a data de postagem da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

2.2.3 O não recebimento, em decorrência de eventuais extravios, das propostas encaminhadas via 
postal, é de inteira responsabilidade do proponente. 

2.2.4 A inscrição é gratuita e dar-se-á conforme descrito anteriormente. 

2.2.5 A ficha de inscrição seguirá o modelo do Anexo IX deste Edital, que também esta disponível 
nos seguintes endereços: http://www.meioambiente.ba.gov.br 

2.2.6 A Secretaria do Meio Ambiente fornecerá comprovante de inscrição e, no caso das inscrições 
efetivadas pelos correios, o bilhete disponibilizado por este será considerado como comprovante. 
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2.2.7 Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições ou entrega de qualquer documento ou material 
fora do prazo, forma e demais condições estabelecidas neste Edital e em seus anexos.  

2.2.8 Cada proponente, no ato da inscrição, declara que todos os elementos ou qualquer tipo de 
informação utilizada ou incluída no projeto não violam qualquer direito de uso de imagem ou de 
propriedade intelectual de terceiros, concordando em assumir exclusiva responsabilidade legal por 
reclamação, ação judicial ou litígio, decorrentes da exibição ou uso de tais informações. 

2.2.9 Não serão aceitos inscrições via fax ou e-mail. 

2.2.10 Os projetos que não obedecerem à data limite de inscrição e público-alvo serão 
sumariamente eliminados. 

2.2.11 Finalizado o processo de inscrição, a Secretaria do Meio Ambiente disponibilizará no site 
http://www.meioambiente.ba.gov.br a relação das instituições inscritas em cada linhas de ação 
temáticas com o respectivo numero para acompanhamento.  

2.2.12 A instituição deverá apresentar o Projeto em envelope lacrado.. 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

3.1 A proponente deverá elaborar o seu projeto de acordo com as exigências constantes da SEÇÃO 
B – DISPOSIÇOES ESPECÍFICAS, em consonância com os modelos de formulário de projeto e 
plano de trabalho da SEÇÃO C.  

3.2 Os Projetos deverão ser escritos em língua portuguesa e entregue em 1 (uma) via com todas as 
paginas rubricadas e em conformidade com a seguinte formatação: 

e) Programa: Microsoft Word 2003 ou outro editor de texto similar; 
f) Fonte: Arial, estilo normal, tamanho 11, cor preta ou outra fonte similar;  
g) Espaçamento simples entre linhas e entre parágrafos;  
h) Tamanho do papel: A4;  

3.3 Os projetos deverão seguir o roteiro de elaboração de Projeto conforme Seção C – MODELO 
DE PLANO DE TRABALHO. 

3.3.1 O Projeto deve acompanhar orçamento detalhado em planilhas, observando o Anexo X.  

3.4 Além do Projeto, a Instituição deverá apresentar, no mesmo envelope, os seguintes documentos: 

I- Demonstrativo da equipe executora com a qualificação e experiência compatível com o 
objeto do convênio a ser celebrado, com comprovação de vínculo com a entidade e respectivos 
currículos. A comprovação de vinculo pode ser feita através de um  dos seguintes documentos: a) 
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Carteira de Trabalho; b) Certidão do Conselho Profissional; c) Contrato Social; d) Contrato de 
Prestação de Serviço; e) Contrato de Trabalho Registrado na DRT; e)Termo através do qual o 
profissional assuma a responsabilidade técnica pelo serviço indicado no projeto e o compromisso 
de integrar o quadro técnico da entidade. 
II- Declaração por parte do coordenador técnico como responsável técnico pela execução do 
projeto.   
III- Identificação e termo de aceite de outras instituições participantes/órgãos, entidades e 
empresas, nacionais e internacionais, envolvidas na realização do projeto; 
IV- Termo de concordância de todos que compõe o consorcio se houver. 
V- Cópia do Estatuto da Instituição. 

3.5 No Plano de Trabalho, a Proponente deverá indicar, nos campos reservados às datas específicas, 
os meses de execução numerados em ordem crescente, do 01 ao 24, sendo o mês 01 o da 
Celebração do Convênio.  

3.6 Os valores constantes do projeto deverão ser expressos em moeda nacional – reais e centavos, 
com duas casas decimais. 

3.7 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será 
levado em conta este último. 

3.8 É vedada a previsão no projeto de diárias sem discriminação das parcelas que a compõe, 
inclusive, no caso de transporte, da origem e destino dos deslocamentos. As diárias deverão atender 
ao limite estabelecido no Decreto 13.129/2011.  

3.9 O projeto deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do 
objeto desta seleção pública. 

3.10 O projeto terá prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data fixada na 
SEÇÃO A - do preâmbulo para o final das inscrições, facultado, porém, aos proponentes estender 
tal validade por prazo superior.  

3.11 O projeto não poderá incluir despesas de manutenção da proponente, tais como aluguel, água, 
energia, material de limpeza e expediente. 

3.12 A formulação do projeto implica para o proponente a observância dos preceitos legais e 
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados. 

3.13 Serão desclassificados os projetos que não atendem às condições e exigências deste edital. 

4. DA SELEÇÃO E JULGAMENTO  

4.1 A seleção das propostas será realizada de acordo com as seguinte etapas: 
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a) Avaliação técnica 
b) Verificação da Habilitação da Instituição Proponente 

4.2 A proponente deverá elaborar o seu projeto em consonância com o formato indicado no 
formulário de projeto e plano de trabalho da SEÇÃO C, de acordo com as especificações 
constantes no presente termo de referência. 

4.3 O proponente deverá preencher adequadamente o formulário de projeto e plano de trabalho da 
SEÇÃO C, com observância de todas as orientações constantes nos seus quadros. 

4.4 A análise quanto a avaliação técnica do projeto será realizada pela Câmara Técnica Temporária, 
com especialistas convidados pelo FERFA/SEMA/INEMA.  

4.5 A Câmara Técnica Temporária terá um coordenador que conduzirá os trabalhos de seleção e 
será responsável por dirimir quaisquer dúvidas ou impasses com relação aos critérios de julgamento 
dos projetos. A Secretaria Executiva do FERFA organizará as atividades da Câmara. 

4.6 A Câmara Técnica Temporária terá como atribuições: 

a) reunir-se antes do julgamento dos projetos para alinhamento metodológico e conceitual 
no que se refere ao critérios e escala de pontuação dos mesmos;  

b) conduzir os trabalhos de avaliação e análise de documentos; 
c) analisar e atribuir notas aos Projetos; 
d) proceder ao julgamento final classificatório; 
e) encaminhar o resultado do julgamento final  classificatório para a Secretaria Executiva do 

FERFA, para que esta o submeta a aprovação do Conselho Deliberativo do FERFA. 

4.7  Os trabalhos da Câmara Técnica Temporária serão considerados honoríficos, não ensejando 
qualquer forma ou espécie de remuneração, cabendo um certificado de participação aos seus 
membros. 

4.8  O FERFA/SEMA permitirá a adequação no Plano de Trabalho para cumprir a legislação 
específica, e desde que não descaracterize a proposta original. 

4.9 A Câmara Técnica Temporária analisará a experiência da Instituição proponente, bem como os 
currículos dos integrantes da Equipe executora para fins de verificar a adequação ao objeto do 
Convênio na fase da seleção de projetos ou na fase de habilitação.  

4.10 O Projetos serão avaliados segundo os critérios contidos na Seção D - CRITÉRIOS PARA 
AVALIAÇÃO DOS PROJETOS. 

4.11 A Câmara Técnica Temporária indicará os projetos em ordem classificatória.  Para efeito de 
classificação, os projetos deverão obter nota mínima igual ou superior a 50% da pontuação máxima. 
A nota do projeto será obtida pelo somatório dos pontos atribuídos a cada critério de avaliação 
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multiplicado pelo peso de ponderação correspondente, conforme formula abaixo: 

 

 

         

Onde: NP = nota final do projeto, = nota atribuída ao projeto no critério e = peso de 
ponderação correspondente a cada critério.  

4.12 A classificação será determinada pela ordem decrescente da nota do projeto. 

4.13 O Conselho Deliberativo do FERFA publicará no Diário Oficial do Estado e no site 
http://www.meioambiente.ba.gov.br deliberação a cerca da avaliação técnica realizada pela Câmara 
Técnica Temporária. Com base na deliberação do Conselho Deliberativo do FERFA, a Comissão 
Especial publicará o resultado da seleção em até 30 dias após o término das inscrições, podendo 
este prazo ser prorrogado, a critério da Câmara Técnica. 

4.14 Caberá Recurso do resultado da seleção, no prazo de cinco dias úteis, contados da publicação 
no Diário Oficial do Estado,  nos termos do item 7- Recursos do Anexo I deste Edital.  

 4.15 O resultado final da seleção  em ordem de classificação, será publicado no Diário Oficial do 
Estado, pela Comissão Especial do Chamamento Público. 

4.16 Em caso de empate na nota final terá preferência a entidade que na seguinte ordem: 

a) Obtiver a maior nota nos critérios específicos; 
b) Tiver o maior tempo de atuação, comprovado através do registro do estatuto.  

4. 17 A Câmara Técnica poderá, no relatório da avaliação técnica, estabelecer recomendações ou 
condicionantes, que consiste em pontuar aspectos a serem adequados ou  melhor desenvolvidos, 
necessários e indispensáveis à celebração do Convenio. 

4.18 A Entidade selecionada deverá apresentar, comprovação da compatibilidade de mercado das 
despesas previstas no orçamento detalhado em planilhas, apresentado na fase da avaliação técnica, 
através de três cotações de mercado de todos os materiais de consumo, didáticos, 
divulgação/publicação, deslocamento, serviços de terceiros (pessoa física ou jurídica) e 
equipamentos, em prazo concedido pela Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo do FERFA. 

 4.19. A Secretaria do Conselho Deliberativo do FERFA analisará a compatibilidade dos preços 
constantes nas cotações aos praticados no mercado.        
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 4.20. Na hipótese da Entidade selecionada não apresentar as cotações de preço ou apresentar de 
forma irregular, a SEMA se reserva ao direito de não conveniar e convocar a próxima entidade 
classificada,, na ordem de classificação. 

4.18 O conveniamento somente ocorrerá se cumpridas todas as condições exigidas pela Câmara 
Técnica Temporária - CTT, no prazo determinado pela Secretaria Executiva do FERFA. 

4.19 Se o proponente do projeto selecionado convocado, não cumprir as condições pela CTT, é 
facultado ao órgão promotor da seleção pública, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas na 
legislação pertinente, convocar a entidade subsequente na ordem de classificação da mesma 
categoria, verificando o atendimento pela proponente das condições de habilitação previstos no item 
VIII da SEÇÃO A-PREÂMBULO. 

4.20 Será desclassificado qualquer participante, mesmo após a divulgação do resultado, caso seja 
constatado que o projeto apresentado infringe as normas de propriedade intelectual e direito autoral. 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1 Os Proponentes que tiverem seus Projetos selecionados para conveniamento deverão apresentar, 
no prazo de  15 dias úteis, a contar da publicação do resultado final da seleção , no Endereço: 
Avenida Luís Viana Filho, 3ª Avenida, nº 390, Plataforma IV Ala Norte, CAB, Térreo, CEP: 
41.745-005, das  8:30 a 12:00 hs e 14:00 a 17:30 hs, os documentos referentes a habilitação 
relacionados no item VIII da SEÇÃO A – PREÂMBULO, endereçada a Comissão Especial do 
Chamamento Público. Recebido os documentos, a SEMA emitirá um comprovante. No caso de 
documentos enviados pelo correio, será considerada, para efeito do atendimento do prazo, a data de 
postagem da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Aviso de Recebimento-AR será 
considerado como comprovante. O não recebimento, em decorrência de eventuais extravios, 
encaminhadas via postal, é de inteira responsabilidade do proponente. 

5.2 A instituição deverá apresentar envelope lacrado, identificado na parte externa com etiqueta, 
constando as seguintes informações: Nome da Instituição Proponente; Título do projeto, Endereço. 

5.3 – Deverá constar no envelope os documentos indicados no item VIII da SEÇÃO A – 
PREÂMBULO. 

5.4 Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia autenticada 
ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados. 

5.5 As certidões extraídas pela internet somente terão validade se confirmada sua autenticidade. 

5.6 Será considerada inabilitada a proponente que não atender aos requisitos de habilitação 
indicados no item VIII da SEÇÃO A – PREÂMBULO . 
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5.7 As proponentes que não apresentarem todos os documentos, apresentarem de forma 
extemporânea ou os apresentarem de forma irregular serão inabilitados.  

5.8 A análise quanto ao atendimento das condições de habilitação das proponentes, cujos projetos 
forem selecionados para conveniamento, será feita pela Comissão Especial do Chamamento 
Público. 

5.9 A lista das Proponentes habilitadas será divulgada no site http://www.meioambiente.ba.gov.br. 

5.10 Caberá Recurso do resultado da habilitação no prazo de cinco dias úteis, contados da 
publicação no Diário Oficial do Estado,  nos termos do item 7- Recursos do Anexo I deste Edital. 

5.11 Mantida a inabilitação, o FERFA/SEMA convocará o próximo colocado, obedecendo à ordem 
de classificação. 

5.12 A lista final das Proponentes habilitadas será divulgada no site 
http://www.meioambiente.ba.gov.br.   

5.13 Após habilitação dos Proponentes, a autoridade superior competente examinará as vantagens 
do projeto vencedor, em relação aos objetivos de interesse público colimados pela seleção pública, 
homologando o procedimento em despacho circunstanciado. 

5.14 Quando à seleção pública acudir apenas uma proponente, poderá ser homologada a seleção 
pública e com este celebrado o convênio, desde que o proponente atenda aos requisitos de 
habilitação previstos na SEÇÃO A – PREÂMBULO e o seu projeto seja aprovado pela Câmara 
Técnica Temporária, segundo os critérios de avaliação constantes na SEÇÃO B – DISPOSIÇOES 
ESPECÍFICAS. 

5.15 Após a homologação do procedimento, o FERFA encaminhará o Plano de Trabalho/Convênio 
das Proponentes dos projetos vencedores para análise e Parecer da Procuradoria do Estado, que 
acaso assinale alguma incompatibilidade ou inadequação, deverá ser devidamente corrigida, em 
prazo a ser assinalado, sob pena de não Conveniamento. 

6. DO CONVENIAMENTO 

6.1 O Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente – FERFA/SEMA firmará convênio com 
as instituições classificadas para o repasse de recurso, conforme descrito neste Edital.  

6.2 A proponente do projeto convocada a assinar o termo de convênio, terá o prazo de até 10 (dez) 
dias corridos, contados a partir da data da convocação para fazê-lo, podendo solicitar, dentro do 
prazo, sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pelo FERFA/SEMA, sob pena 
de decair do direito à formalização do ajuste.  
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6.3 Como condição para celebração do convênio, a proponente do projeto vencedor deverá manter 
todas os requisitos de habilitação previstos no item VIII da SEÇÃO A – PREÂMBULO. 

6.4 Se o proponente do projeto selecionado, convocado dentro do prazo de validade de seu projeto, 
não celebrar o convênio, é facultado ao órgão promotor da seleção pública, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas na legislação pertinente, convocar a entidade subseqüente na ordem 
de classificação na mesma categoria, verificando o atendimento pela proponente das condições de 
habilitação previstos no item VIII da SEÇÃO A – PREÂMBULO. 

6.5 A assinatura do convênio deverá ser realizada pelo representante legal da proponente. 

6.6 A inadimplência registrada no Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos – 
SICON, impede a celebração do convênio pelo proponente.   

6.7 A aprovação dos projetos na conformidade do edital não gera para o (s) proponente (s) vencedor 
(es) o direito de firmar convênio, ficando sujeito a conveniência/oportunidade da Administração. 

7.  RECURSOS   

7.1 A proponente poderá interpor recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação 
do resultado no Diário Oficial do Estado. 

7.2 O recurso deverá ser protocolado ou encaminhado, via postal, no prazo e para o endereço 
constantes no item VI da SEÇÃO A – PREÂMBULO. 

7.3 No caso de recurso encaminhados pelo correio, será considerada, para efeito do atendimento do 
prazo consignado no item 7.1, a data de postagem da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 

7.4 O não recebimento de recurso em decorrência de eventuais extravios é de inteira 
responsabilidade do proponente. 

7.5 A Câmara Técnica Temporária ou Comissão Especial do Chamamento Público, conforme o 
caso, terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para decidir o recurso. 

7.6 Mantendo a Câmara Técnica Temporária ou Comissão Especial do Chamamento Público a sua 
decisão, deverá o recurso ser encaminhado à autoridade superior do órgão promotor da seleção 
pública, devidamente informados. 

7.7 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
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8. LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

8.1 A liberação dos recursos financeiros a cargo do concedente se dará de acordo com o 
cronograma de desembolso constante no plano de trabalho. 

8.2 É vedada a realização de despesas com quaisquer atividades previstas no plano de trabalho antes 
do início do repasse de recursos financeiros. 

8.3 A primeira parcela será liberada após a publicação do extrato do convênio no Diário Oficial do 
Estado. 

8.4 A(s) parcela(s) seguinte(s) será(ão) liberada(s) de acordo com o cronograma de desembolso, 
desde que cumpridas todas as atividades previstas no plano de trabalho para a fase e/ou etapa 
imediatamente anterior e apresentada a respectiva prestação de contas. 

8.5 Sendo a liberação de recursos em três parcelas ou mais, a liberação da terceira parcela ficará 
condicionada a aprovação da prestação de contas da primeira, a liberação da quarta parcela ficará 
condicionada a aprovação da prestação de contas da segunda e assim sucessivamente. 

8.6 O convenente movimentará os recursos em conta bancária específica, vinculada ao convênio. 

8.7 Na aplicação dos recursos deverão ser atendidos os princípios da economicidade e da eficiência, 
mediante cotação de preços dos bens e serviços adquiridos, sob pena de responsabilidade da 
convenente por atos de gestão antieconômica.  

8.8 Os saldos do convênio, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta 
de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 
(trinta) dias, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, 
lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos 
menores que 30 (trinta) dias. 

8.9 As receitas financeiras auferidas na forma do item anterior serão obrigatoriamente computadas a 
crédito do convênio e aplicadas exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um 
demonstrativo específico que integrará as prestações de contas a que se refere o item 12 

8.10 Quando da extinção do convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Estado 
da Bahia, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de 
contas especial, providenciada pelo concedente. 

8.11 O repasse dos recursos ficará automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivos, até o 
saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas no 
convênio, especialmente: 
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a) quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente 
recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de 
fiscalização local, realizados periodicamente pelo concedente; 

b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados 
no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios 
fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na 
execução do convênio, ou o inadimplemento da convenente com relação a outras cláusulas 
conveniais; 

c) quando o convenente deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo concedente ou 
órgãos competentes do controle interno da Administração. 

8.12 A critério do FERFA/SEMA, os valores e os percentuais consignados para este chamamento 
público poderão ser alterados em razão de eventuais mudanças ou determinações superiores na 
ordem econômica do Estado. 

8.13 As entidades Convenentes ficam obrigadas a emissão de relatórios parciais, sujeitos a 
aprovação pela área técnica, como condição para a liberação das parcelas subseqüentes, detalhando 
a execução das atividades dos projetos. 

9.  ITENS FINANCIÁVEIS   

9.1 Serão financiados os itens abaixo relacionados, desde que devidamente justificados pelo 
proponente e compatíveis com os objetivos do projeto. 

I. Despesas de Capital: 
a. Aquisição de equipamentos e material permanente, nacionais e importados 

(máquinas, aparelhos, equipamentos e material bibliográfico). 
II. Despesas Correntes: 

a. Material de consumo nacional ou importado (itens de pouca durabilidade ou de 
consumo rápido e de uso exclusivo para o projeto); 

b. Despesas com importação de equipamentos, de material de consumo ou de material 
bibliográfico; 

c. Despesas com combustível, deslocamento, hospedagem e alimentação, desde que 
essenciais para as atividades do projeto; 

d. Serviços de Terceiros - pagamento integral ou parcial de contratos de manutenção e 
serviços de terceiros, pessoa física ou jurídica, de caráter eventual. 

9.2 Além da seleção das rubricas identificadas como itens financiáveis, será necessária a descrição 
detalhada do item solicitado, bem como a justificativa de cada item pleiteado; 

9.3 Despesas com softwares, consultorias, reformas e manutenção de instalações são consideradas 
itens de despesas correntes (serviços de terceiros de pessoa jurídica);  
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9.4 O FERFA/SEMA não concederá suplementação de recursos para fazer frente a despesas 
adicionais, ficando entendido que qualquer acréscimo de gastos no projeto será de responsabilidade 
das instituições envolvidas; 

9.5 Os bens e equipamentos adquiridos com recursos do presente chamamento público serão 
cedidos às instituições beneficiadas em Regime de Cessão de Uso, durante o período de vigência do 
Convênio, podendo o prazo ser prorrogado após sua vigência; 

9.6 Caberá ao FERFA/SEMA decidir sobre a possibilidade de doação dos bens às instituições 
beneficiadas, após o término da vigência do Convênio.  

9.7. A Convenente se responsabiliza por todo o pessoal utilizado na execução do projeto, que não 
terá relação jurídica de qualquer natureza  com o Estado da Bahia. 

10. ITENS NÃO-FINANCIÁVEIS 

10.1 O projeto apresentado não poderá incluir despesas referentes a: 

a) Taxas de administração, gerência ou similar; 
b) Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária; 
c) Publicidade , salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social da qual não 

constem nomes, símbolos ou imagens  que caracterizem promoção pessoal e desde que 
previstas no plano de trabalho 

d) Elaboração do projeto 
e) Remuneração dos dirigentes da entidade 

11. FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 

11.1 O concedente exercerá, diretamente, as atribuições de acompanhamento, fiscalização e 
avaliação da execução do convênio, além do exame das despesas, com a avaliação técnica relativa à 
aplicação dos recursos repassados, a fim de verificar sua correta utilização, mediante a elaboração 
de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização do objeto do 
convênio. 

11.2 Fica assegurado ao concedente o livre acesso dos seus técnicos credenciados para acompanhar, 
a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a 
este convênio, quando em missão fiscalizadora e ou auditoria. 

11.3 O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do convênio a cargo do concedente 
serão executados pelo servidor ocupante do cargo indicado no termo de convênio. 

11.4 O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo concedente não excluem e nem reduzem as 
responsabilidades do convenente de acompanhar e supervisionar as ações desenvolvidas para 
execução do objeto do convênio. 
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12.  PRESTAÇÃO DE CONTAS 

12.1 O convenente deverá encaminhar prestações de contas de todos os recursos recebidos. 

12.2A prestação de contas parcial será exigida quando a liberação de recursos ocorrer em 02 (duas) 
ou mais parcelas, e constará os seguintes documentos: 

a) ofício de encaminhamento; 
b) cópia do convênio e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva publicação 

no Diário Oficial do Estado; 
c) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado; 
d) relatório de execução físico-financeiro; 
e) relação dos pagamentos efetuados e respectivos comprovantes; 
f) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável 

pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

g) conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente específica, até o 
último pagamento 

h) relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio; 

12.3 A prestação de contas final será apresentada no prazo de 30 (trinta) dias do término da vigência 
do convênio, acompanhada dos seguintes documentos: 

a) ofício de encaminhamento; 
b) cópia do convênio e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva publicação 

no Diário Oficial do Estado; 
c) cópia do plano de trabalho devidamente aprovado; 
d) relatório de execução físico-financeiro; 
e) relação dos pagamentos efetuados e respectivos comprovantes; 
f) demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável 

pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade; 

g) conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente específica, cópia 
dos documentos comprobatórios dos processos de licitação relativos ao período do 
recebimento e aplicação da parcela objeto da prestação de contas parcial, até o último 
pagamento 

h) relação de Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio; 
i) comprovante do recolhimento do saldo de recursos à conta corrente indicada pelo 

concedente. 

12.4 Na prestação de contas final será dispensada a apresentação, relativamente aos documentos 
mencionados nas alíneas “e” a “g” do item 12.3, daqueles já apresentados nas prestações de contas 
parciais.  
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12.5 O relatório de execução físico-financeiro, referido nos itens 12.2, alínea “d”, e 12.3, alínea “d”, 
deverá informar o percentual de realização do objeto do convênio e sua compatibilidade com o 
montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos. 

12.5.1 Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou equipamentos, o relatório de 
execução físico-financeiro deverá mencionar se foram instalados e se estão em efetivo 
funcionamento. 

12.5.2 Quanto o objeto incluir a execução de obras e serviços de engenharia, o relatório de 
execução físico-financeira deverá informar se o seu recebimento é provisório ou definitivo, 
apresentando as certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, bem como o documento 
hábil expedido pelo poder público municipal, liberando a obra para uso e utilização para os fins 
autorizados, quando cabível.   

12.6 O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, referido nos itens 12.2, alínea “f”, e 
12.3, alínea “f”, incluirá, além dos recursos estaduais repassados, os rendimentos decorrentes da 
aplicação no mercado financeiro e os recursos previstos de contrapartida do convenente, assim 
como as aplicações dos recursos totais e os saldos porventura devolvidos. 

12.7  Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para cumprimento da(s) etapas(s) 
e/ou fase(s) de execução correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sido 
apresentada a prestação de contas respectiva, a convenente será registrada como inadimplente no 
Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos – SICON. 

12.8 A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos 
documentos apresentados, conforme previsto nos parágrafos primeiro e segundo, bem assim à 
certificação do cumprimento da etapa(s) e/ou fase(s) de execução correspondente, mediante parecer 
circunstanciado do servidor responsável pela fiscalização do convênio indicado no termo de 
convênio, na forma do item 9.3. 

12.9 A prestação de contas não exime a convenente de comprovar a regular aplicação dos recursos 
ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos de controle interno e externo da Administração, 
nos termos da legislação vigente. 

13.  EXTINÇÃO DO CONVÊNIO 

13.1 A extinção do convênio se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais 
hipóteses previstas nos itens seguintes. 

13.2 O convênio poderá ser resilido mediante notificação escrita, com antecedência de pelo menos 
30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer dos partícipes, hipótese em que a convenente fica 
obrigada a restituir integralmente os recursos recebidos e não aplicados no objeto do convênio, 
acrescidos do valor correspondente às aplicações financeiras. 
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13.3 O descumprimento de qualquer das cláusulas do convênio é causa para sua resolução, 
especialmente quando verificadas as seguintes situações: 

a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho; 
b) falta de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conforme prazos 

estabelecidos; 
c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais. 

13.4 A nulidade do convênio ou da seleção pública que o antecedeu poderá acarretar a sua rescisão. 

14. BENS REMANESCENTES 

14.1 Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do 
concedente, ser doados quando, após a consecução do objeto, forem necessários para assegurar a 
continuidade do programa no qual o projeto se insere, observado o disposto na Parte B – 
Disposições Específicas e na legislação vigente. 

14.2 Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com 
recursos do convênio necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este. 

15. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO 

Esta seleção pública poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo 
se anulado por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 
devidamente fundamentado, sem que isso implique direito a indenização de qualquer natureza. 

16. IMPUGNAÇÕES 

16.1 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar, perante a autoridade máxima do órgão ou 
entidade promotor da seleção, o edital por irregularidade na aplicação da Lei estadual nº 9.433/05, 
devendo protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o início do período 
de inscrição, cabendo à Administração julgar a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo 
da faculdade de representação ao Tribunal de Contas. 

16.2 Decairá do direito de impugnar, perante o órgão promotor da seleção púbica, as falhas ou 
irregularidades do edital, a proponente que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data 
prevista para o início do período de inscrição, hipótese em que tal impugnação não terá efeito de 
recurso. 

16.3 A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar da seleção 
pública até que seja proferida decisão final na via administrativa. 
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16.4 Se reconhecida a procedência das impugnações ao edital, o órgão promotor da seleção pública 
procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos.   

17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação do envelope, poderá o órgão 
promotor da seleção pública, se necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à 
divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação dos projetos.  

17.2 Fica reservado ao Órgão promotor deste Chamamento Público o direito de requerer qualquer 
informação e/ou documentação complementar relativas ao Projeto. 

17.3 Todos os materiais didáticos, produtos da execução do convênio, serão divulgados e/ou 
replicados de acordo com a conveniência do FERFA/SEMA/INEMA, garantindo a citação da 
entidade autora. 

17.4 Fica a entidade proponente responsável pela produção de um relatório ao final da execução do 
projeto.  

17.5 Antes do Conveniamento, o FERFA/SEMA poderá realizar visita técnica nas instalações de 
todas as entidades com projetos selecionados para confirmação da capacidade operacional declarada 
pelas Instituições.              

17.6 A inscrição neste Edital é atitude incontestável de aceitação dos termos presentes no mesmo. 
Serão desclassificados os projetos que não atenderem às suas especificações.  

17.7 É facultado a Câmara Técnica Temporária ou Comissão Especial do Chamamento Público, em 
qualquer fase do procedimento de seleção pública, promover diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo. 

17.8  A comissão poderá conceder aos proponentes o prazo de 03 (três) dias úteis para a juntada 
posterior de documentos de habilitação cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente 
na data da apresentação do projeto 

17.9 O FERFA/SEMA poderá conceder aos proponentes o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
entrega de documentos de habilitação cujo conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente 
na data da apresentação do projeto. 

17.10 A concessão do prazo de que trata o item anterior ficará condicionada à apresentação, pelo 
proponente, por intermédio do seu representante legal, com poderes expressos, de declaração de que 
se encontrava, na data da entrega do projeto, em situação regular perante as fazendas públicas, a 
seguridade social ou o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme o caso, sendo certo que, 
expirado o prazo concedido pela SEMA/FERFA, sem que o proponente apresente o documento que 
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se comprometeu a apresentar, além de ser excluído do procedimento de seleção pública, ficará 
sujeito às sanções prevista na legislação pertinente. 

17.11 Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da 
Câmara Técnica Temporária. 

17.12 A autoridade competente poderá, até a assinatura do convênio, excluir proponente, em 
despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da 
seleção pública, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica ou financeira. 

17.13 Nos casos dos projetos desclassificados, os documentos permanecerão à disposição dos 
proponentes para devolução, mediante solicitação subscrita por seu representante legal, no prazo de 
60 (sessenta) dias contados da homologação desta seleção pública, após o que serão inutilizados.    

17.14 As disposições desta seleção pública, bem como o projeto apresentado pelo proponente serão, 
para todos os efeitos legais, parte integrante do termo de convênio, independentemente de 
transcrição. 

17.15 Os casos omissos serão dirimidos pela Câmara Técnica Temporária ou Comissão Especial do 
Chamamento Público, com observância da legislação em vigor. 

17.16  Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente edital, prevalecerá o Foro da Comarca 
de Salvador, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS 

As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto deste 
Chamamento Público poderão ser prestados no local e horário, ou no portal eletrônico, indicados na 
SEÇÃO A-PREÂMBULO. 

Salvador,  _____ de _________________de 2012. 

Comissão Especial do Chamamento Público 
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ANEXO II 

 

TERMO DE CONVÊNIO 

 

CONVÊNIO Nº 20XX QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DA BAHIA, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE – SEMA / FUNDO 
ESTADUAL DE RECURSOS PARA O 
MEIO AMBIENTE – FERFA , E  [NOME 
DA INSTITUIÇÃO]. 

 

 

O ESTADO DA BAHIA, através da SECRETARIA  DO MEIO AMBIENTE – SEMA / 
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE –FERFA, com sede na 
Avenida Luis Viana Filho, 3ª Avenida, 390, Plataforma IV, Ala Norte, 4º Andar, CEP 41.745-005 – 
centro Administrativo da Bahia - CAB, nesta capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
04.765.940/0001-22,  neste ato representado pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Dr. 
EUGÊNIO SPENGLER, portador da carteira de entidade de nº [xxxx] – SSP –RS,  inscrito(a) no 
CPF/MF sob o nº [___.___.___-__], devidamente autorizado(a) pelo Decreto publicado no Diário 
Oficial do Estado na edição de [__/__/____], e  [_____________], pessoa jurídica de direito 
privado, sediada na [_______________], inscrita no CNPJ/MF sob o nº [__.___.___/_____-__], 
neste ato representada pelo Sr(a). [________________], na forma do seu estatuto social, 
[qualificação], portador(a) de carteira de entidade de nº [________], expedida pela [__________], 
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº [___.___.___-__], em conjunto PARTICÍPES e separadamente 
CONCEDENTE e CONVENENTE, respectivamente,tendo em vista o constante do processo n.º 
[_____________], referente à Seleção Pública nº [____], resolvem celebrar o presente convênio, 
sujeitando-se, no que couber, aos termos da Lei federal nº 8.666/93, de 21/06/93, da Lei estadual nº 
9.433, de 01/03/2005, e do Decreto Estadual nº 9.266, de 14/12/2004, e suas alterações, mediante as 
cláusulas e condições abaixo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente convênio tem como objeto a cooperação técnica e financeira entre o CONCEDENTE e 
o CONVENENTE para a execução do Projeto [________________], conforme plano de trabalho 
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constante do processo nº [__________________], às fls. [____], que passa a integrar o presente 
convênio como se nele estivesse transcrito. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA 

Os recursos financeiros para a execução deste convênio, no valor total de R$ [________], serão 
custeados pelo CONCEDENTE, e utilizados em estrita conformidade com o plano de trabalho, 
através da seguinte dotação orçamentária: 

 UNIDADE 
GESTORA 

FONTE PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO DE 
DESPESA 

CÓDIGO  27.400 09     
DENOMINAÇÃ
O 

    

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos de que trata a presente cláusula destinam-se 
exclusivamente à realização do disposto na cláusula primeira, sendo vedado o seu emprego, ainda 
que transitoriamente, em outras despesas ou quaisquer atividades que não estejam plenamente 
vinculadas ao perfeito atendimento do objeto deste convênio. 

PÁRÁGRAFO SEGUNDO – É vedada a utilização dos recursos do presente convênio para 
pagamento de despesas referentes à pessoal da Administração Pública Federal, Estadual ou 
Municipal, a qualquer título e sob qualquer forma, diretamente ou através de terceiros, bem como 
em finalidade diversa da estabelecida neste convênio. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – O CONVENENTE responsabilizar-se-á pelo cumprimento dos 
objetivos, metas e cronograma de execução constantes no plano de trabalho, conforme projeto 
aprovada pelo CONCEDENTE, cabendo-lhe o gerenciamento dos recursos financeiros, 
indissociavelmente vinculados ao objeto deste convênio. 

PARÁGRAFO QUARTO – Toda e qualquer despesa que exceder ao valor previsto nesta cláusula 
será de inteira e exclusiva responsabilidade do CONVENENTE, que proverá os recursos 
necessários à sua cobertura. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO 

 

A liberação dos recursos financeiros a cargo do CONCEDENTE, previstos na cláusula segunda, 
dar-se-á em [____] parcelas, que serão repassadas ao CONVENENTE de acordo com o 
cronograma de desembolso constante no plano de trabalho. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - É vedada a realização de qualquer atividade prevista no plano de 
trabalho antes do início do repasse de recursos financeiros. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A primeira parcela, no valor de [_______________], será liberada 
após a publicação do extrato do convênio no Diário Oficial do Estado. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A segunda parcela, no valor de R$ [______________], será 
liberada de acordo com o cronograma de desembolso, desde que cumpridas todas as atividades 
previstas no plano de trabalho para a fase e/ou etapa correspondente à primeira parcela, conforme 
atestado pelo CONCEDENTE, e apresentada a respectiva prestação de contas. 

PARÁGRAFO QUARTO – As terceira, quarta e [_____] parcelas, nos valores, respectivamente, 
de R$ [_______], R$ [________] e R$ [_______], serão liberadas de acordo com o cronograma de 
desembolso desde que cumpridas todas as atividades nele previstas para as fases e/ou etapas 
correspondentes, conforme atestado pelo CONCEDENTE, condicionadas, ainda, à apresentação 
das respectivas prestações de contas. 

PARÁGRAFO QUINTO - Sendo a liberação de recursos em três parcelas ou mais, a liberação da 
terceira parcela ficará condicionada a aprovação da prestação de contas da primeira, a liberação da 
quarta parcela ficará condicionada a aprovação da prestação de contas da segunda, e assim 
sucessivamente. 

PARÁGRAFO SEXTA – O CONVENENTE movimentará os recursos previstos nesta cláusula 
em conta bancária específica, vinculada ao convênio, assim discriminada: [banco, agência, conta-
corrente]. 

PARÁGRAFO SÉTIMO – Na aplicação dos recursos deverão ser atendidos os princípios da 
economicidade e da eficiência, mediante cotação de preços dos bens e serviços adquiridos, sob pena 
de responsabilidade do CONVENENTE por atos de gestão antieconômica. 

PARÁGRAFO OITAVO – Os saldos do convênio, enquanto não utilizados, serão 
obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização 
dos mesmos verificar-se em prazos menores que 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO NONO – As receitas financeiras, auferidas na forma do parágrafo oitavo, serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do convênio e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, 
devendo constar de um demonstrativo específico que integrará as prestações de contas a que se 
refere à cláusula sétima. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO – Quando da extinção do convênio, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
serão devolvidos ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da 
imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO – O repasse dos recursos previstos nesta cláusula ficará 
automaticamente suspenso, e retidos os valores respectivos, até o saneamento da irregularidade, 
caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas neste convênio, especialmente: 

a) quando não tiver havido comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente 
recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive mediante procedimentos de fiscalização local, 
realizados periodicamente pelo CONCEDENTE ou pelos órgãos competentes do controle interno 
da Administração; 

b) quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 
cumprimento das etapas e/ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais 
de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na execução do convênio, ou o 
inadimplemento do CONVENENTE relativamente a outras cláusulas do convênio; 

c) quando o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo 
CONCEDENTE ou pelos órgãos competentes do controle interno da Administração. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES 

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste convênio, os PARTICÍPES se 
comprometem a: 

I – CONCEDENTE: 

 transferir ao CONVENENTE os recursos estipulados na cláusula segunda referentes à sua 
participação financeira; 
 designar técnicos do seu quadro para fiscalizar e avaliar a realização do objeto deste convênio, 
conforme disciplinado na cláusula sexta; 
 analisar a prestação de contas apresentada pelo CONVENENTE; 
 apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no plano de trabalho laudo acerca do estágio 
de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento para a liberação das parcelas 
correspondentes as etapas e/ou fases de execução seguintes; 
 inscrever o CONVENENTE como inadimplente no SICON – Sistema de Informações 
Gerenciais de Convênios e Contratos nas hipóteses previstas no Decreto estadual nº 9.266/2004; 
 quando o objeto do convênio for a execução de obras ou benfeitorias em imóvel, emitir 
documento de avaliação técnica sobre a área respectiva e o projeto básico; 
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II – CONVENENTE 

 depositar em conta específica, vinculada ao convênio, discriminada na parágrafo sexto 
da cláusula terceira, o valor correspondente a sua contrapartida, de acordo com o 
cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho; 

 realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o acompanhamento do 
responsável técnico indicado no Formulário de Projeto; 

 apresentar relatório de execução físico-financeiro, informando o percentual de 
realizado do objeto e a sua compatibilidade com montante financeiro dos recursos 
recebidos e atendimento dos fins propostos; 

 prestar contas de cada parcela recebida na forma prevista na cláusula sétima; 
 aplicar os recursos previstos na cláusula segunda, bem assim os rendimentos auferidos  

na forma do parágrafo nono da cláusula terceira exclusivamente na execução do 
objeto deste convênio; 

 fazer constar na divulgação através de quaisquer meios de comunicação, inclusive 
impressos, cartazes, painéis, faixas, etc. a seguinte expressão: “Este projeto conta com 
o apoio do ESTADO DA BAHIA, através do FUNDO ESTADUAL DO MEIO 
AMBIENTE -FERFA / SEMA /”; 

 realizar cotação de preços previamente à aquisição de bens e serviços, observando na 
aplicação dos recursos os princípios da economicidade e da eficiência, sob pena de 
responsabilidade por atos de gestão antieconômica; 

 assumir por sua conta e risco as despesas referentes às taxas bancárias, multas, juros 
ou correção monetária, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos; 

 assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade os encargos tributários, 
trabalhista e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste 
convênio, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com o 
CONCEDENTE.   

CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

O CONCEDENTE exercerá, diretamente, as atribuições de acompanhamento, fiscalização e 
avaliação da execução deste convênio, além do exame das despesas, com a avaliação técnica 
relativa à aplicação dos recursos repassados, a fim de verificar sua correta utilização, mediante a 
elaboração de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização do 
objeto do convênio. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica assegurado ao CONCEDENTE o livre acesso de seus técnicos 
credenciados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, 
relacionados direta ou indiretamente a este convênio, quando em missão fiscalizadora e ou de 
auditoria. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste 
convênio a cargo do CONCEDENTE  será realizada pela Diretoria xxxxxx e a Coordenação de 
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Gestão dos Fundos , através dos agentes públicos [INDICAR O CARGO, LOTAÇÃO E NOME 
DOS SERVIDORES], por meio de relatórios, inspeções e visitas. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento do servidor 
indicado no parágrafo segundo desta cláusula sexta dos quadros do CONCEDNETE, deverá ser 
imediatamente designado substituto mediante registro em apostila. 

PARÁGRAFO QUARTO – O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo CONCEDENTE 
não excluem e nem reduzem as responsabilidades do CONVENENTE de acompanhar e 
supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto deste convênio. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O CONVENENTE deverá encaminhar ao CONCEDENTE prestações de contas de todos os 
recursos recebidos. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestação de contas parcial será exigida quando a liberação de 
recursos ocorrer em 02 (duas) ou mais parcelas, como condicionante à liberação das parcelas 
seguintes, e conterá o seguintes documentos: 

 ofício de encaminhamento; 
 cópia do convênio e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva publicação 
no Diário Oficial do Estado; 
 cópia do plano de trabalho devidamente aprovado; 
 relatório de execução físico-financeira; 
 relação dos pagamentos efetuados em razão do convênio e respectivos comprovantes; 
 demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável 
pela contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho Regional de 
Contabilidade; 
 conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente específica, cópia 
dos documentos comprobatórios dos processos de licitação relativos ao período do recebimento 
e aplicação da parcela objeto da prestação de contas parcial, até o último pagamento 
 relação de Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio; 

PARÁGRAFO SEGUNDO - A prestação de contas final será apresentada no prazo de 30 (trinta) 
dias do término da vigência do convênio, acompanhada dos seguintes documentos: 

 ofício de encaminhamento; 
 cópia do convênio e, se for o caso, dos termos aditivos, bem como da respectiva publicação no 
Diário Oficial do Estado; 
 cópia do plano de trabalho devidamente aprovado; 
 relatório de execução físico-financeira; 
 relação dos pagamentos efetuados em razão do convênio e respectivos comprovantes; 
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 demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado por profissional responsável pela 
contabilidade, com indicação do número do seu registro no Conselho Regional de Contabilidade; 
 conciliação bancária, acompanhada de cópia do extrato da conta corrente específica, cópia dos 
documentos comprobatórios dos processos de licitação relativos ao período do recebimento e 
aplicação da parcela objeto da prestação de contas parcial, até o último pagamento 
 relação de Bens adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do Convênio; 
 comprovante do recolhimento do saldo de recursos à conta corrente indicada pelo concedente. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na prestação de contas final será dispensada a apresentação, 
relativamente aos documentos mencionados nas alíneas “e” a “h” do parágrafo segundo, daqueles já 
apresentados nas prestações de contas parciais.  

PARÁGRAFO QUARTO - O relatório de execução físico-financeiro, referido nas alíneas “d” dos 
parágrafos primeiro e segundo deverá informar o percentual de realização do objeto do convênio e 
sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins 
propostos. 

PARÁGRAFO QUINTO - Quando o objeto contemplar a aquisição de máquinas ou 
equipamentos, o relatório de execução físico-financeira deverá mencionar se foram instalados e se 
estão em efetivo funcionamento. 

PARÁGRAFO SEXTO - Quanto o objeto incluir a execução de obras e serviços de engenharia, o 
relatório de execução físico-financeiro deverá informar se o seu recebimento é provisório ou 
definitivo, apresentando as certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, bem como o 
documento hábil expedido pelo poder público municipal, liberando a obra para uso e utilização para 
os fins autorizados, quando cabível.   

PARÁGRAFO SÉTIMO - O demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, referido nos nas 
alíneas “f” dos parágrafos primeiro e segundo incluirá, além dos recursos estaduais repassados, os 
rendimentos decorrentes da aplicação no mercado financeiro e os recursos previstos de 
contrapartida da CONVENENTE, assim como as aplicações dos recursos totais e os saldos 
porventura devolvidos.  

PARÁGRAFO OITAVO - Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para 
cumprimento da(s) etapas(s) e/ou fase(s) de execução correspondente ao montante dos recursos já 
recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação de contas respectiva, a CONVENENTE será 
registrada como inadimplente no Sistema de Informações Gerenciais de Convênios e Contratos – 
SICON. 

PARÁGRAFO NONO – A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da 
regularidade dos documentos apresentados, conforme previsto nos parágrafos primeiro e segundo 
desta cláusula, bem assim à certificação do cumprimento da etapa(s) e/ou fase(s) de execução 
correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor responsável pela fiscalização do 
convênio indicado no parágrafo segundo da cláusula sexta. 
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PARÁGRAFO DÉCIMO - A prestação de contas de que trata esta cláusula não exime o 
CONVENENTE de comprovar a regular aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do Estado e 
a outros órgãos de controle interno e externo da Administração, nos termos da legislação específica 
vigente. 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO 

É vedada a alteração do objeto do convênio, salva para a sua ampliação, desde que aprovado plano 
de trabalho adicional e comprovada a execução das etapas e/ou fases de execução anteriores com a 
devida prestação de contas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A ampliação do objeto do convênio será formalizadas mediante termo 
aditivo. 

CLÁUSULA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO 

A extinção do convênio se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais hipóteses 
previstas parágrafos seguintes.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O convênio poderá ser resilido mediante notificação escrita, com 
antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer dos partícipes, hipótese 
em que o CONVENENTE fica obrigado a restituir integralmente os recursos recebidos e não 
aplicados no objeto do convênio, acrescidos do valor correspondente às aplicações financeiras. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O descumprimento de qualquer das cláusulas do convênio é causa 
para sua resolução, especialmente quando verificadas as seguintes situações: 

a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho; 

b) falta de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conforme prazos estabelecidos; 

c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A nulidade do convênio ou da seleção pública que o antecedeu 
poderá acarretar a sua rescisão. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Extinto o convênio, os recursos financeiros ainda não aplicados na 
sua execução serão devolvidos ao CONCEDENTE na forma do disposto no parágrafo décimo da 
cláusula terceira, sem prejuízo da necessária prestação de contas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO PESSOAL 

A CONVENENTE se responsabiliza por todo pessoal utilizado na execução do objeto deste 
convênio, que não terá relação jurídica de qualquer natureza com o CONCEDENTE.   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA 

O presente convênio terá vigência de __ (____) meses, podendo ser prorrogado, mediante a 
formalização de termo aditivo, desde que aprovado novo plano de trabalho adicional. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA AQUISIÇÃO DOS BENS 

Os bens adquiridos com vistas à realização do projeto, conforme previsto na cláusula primeira, não 
poderão ser alienados, locados, emprestados ou oferecidos como garantia, ou cedidos a terceiros 
sem prévia e expressa autorização do CONVENENTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Sem prejuízo do cumprimento das obrigações previstas em outras 
cláusulas deste convênio, a CONVENENTE deverá apresentar relatórios semestrais acerca da 
utilização dos bens, seu local de instalação e estado de funcionamento durante todo o prazo do 
convênio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O CONVENENTE, por meio do servidor responsável pela 
fiscalização do convênio, indicado no parágrafo segundo da cláusula sexta, emitirá pareceres acerca 
dos relatórios previstos no parágrafo primeiro desta cláusula e, constatando o seu mau uso ou desvio 
de finalidade, estes serão revertidos ao patrimônio do Estado da Bahia, sem prejuízo da 
responsabilização civil, penal e administrativa da entidade e de seus dirigentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 

O CONCEDENTE providenciará a publicação do extrato deste convênio no Diário Oficial do 
Estado, nos termos do artigo 131, §3º, da Lei estadual nº 9.433/2005. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Salvador, Capital do Estado da Bahia, como competente para 
dirimir as questões decorrentes deste instrumento.  
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E por estarem de acordo, as partes firmam o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus jurídicos 
e legais efeitos.  

 

Salvador, [___] de [________] de 20[__].  

 

______________________________________________ 

CONCEDENTE 

______________________________________________ 

CONVENENTE 

TESTEMUNHAS: 

__________________________                    
__________________________ 

NOME:                                                               
NOME: 

CPF:                                                                  
CPF:  
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE NÃO ESTÁ EM SITUAÇÃO 
INADIMPLÊNCIA JUNTO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL 

 

 

Declaro, para os devidos fins, que a [____________________________] não se encontra em 
situação de mora ou de inadimplência junto à Administração Pública Estadual, que impeça a 
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado da Bahia. 

 

 

Salvador _____de __________________ de 200__. 

 

_________________________________________________________   

RRAAZZÃÃOO  SSOOCCIIAALL  //  CCNNPPJJ  //  NNOOMMEE  DDOO  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  LLEEGGAALL  //  AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DO MEMBRO DA COMUNIDADE QUANTO A SUA 
PARTICIPAÇÃO NA EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO 

 

 

Eu ____________(Nome)______________________, CPF:_______________, membro da 
comunidade:________(Nome da comunidade)________________, situada no 
município:____________________, declaro que participarei efetivamente da execução do 
Projeto:_______(Titulo do projeto)_________ ____________________________ tendo como 
função: ____(descrever a função que executará no projeto)__________. 

 

 

(Município)__________de __________________ de 20___. 

 

_____________________________________________________. 

NOME /ASSINATURA 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DOMICÍLIO DO RESPONSÁVEL LEGAL DA 
INSTITUIÇÃO PROPONENTE. 

 

 

Eu ____________(Nome do responsável)_________________declaro para os devidos fins, que 
resido no endereço abaixo informado:  

Estrada/Rua/Avenida:_____________________________________________________________ 

Nº/km:_______            Complemento:________________________________________________ 

Bairro/Distrito/Povoado:  __________________________________________________________ 

Município: __________________________________________     Estado (UF): ______________ 

CEP: __________________________. 

  

(Município)   _____de __________________ de 20___. 

 

_____________________________________________________. 

NOME /ASSINATURA 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE ATESTADO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS 

 

 

Atesto que os preços consignados no projeto apresentado pela [__________________________] 
são compatíveis com os praticados no mercado. 

 

Salvador _____de __________________ de 20__. 

 

_________________________________________________________  

NNOOMMEE  //AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO VII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

Declaro, sob as penas da lei, não ser beneficiária de outro convênio firmado no âmbito do programa 
no qual se insere o objeto desta seleção pública, desde que não constitua sua continuação ou 
complementação. 

 

OU 

 

Declaro, sob as penas da lei, ser beneficiária do(s) convênio(s) a seguir relacionados, firmado(s) no 
âmbito do programa no qual se insere o objeto desta seleção pública, do(s) qual(is) o convênio 
objeto desta seleção pública é continuação ou complementação: 

 

SECRETARIA NÚMERO DO 
CONVÊNIO 

OBJETO 

   
   

 

Salvador _____de __________________ de 200__. 

 

_________________________________________________________   

NNOOMMEE  //AASSSSIINNAATTUURRAA 
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ANEXO VIII 

 

 

MODELO DE ATESTADO  DE FUNCIONAMENTO REGULAR DE ENTIDADES 
PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 

 

 

Eu, (nome da autoridade local, por extenso), portador da CI nº __________________, CPF nº 
_______________, ocupante do __________________________(cargo/função) da 
__________________________(nome da Entidade Pública), inscrita no CNPJ nº _____________, 
sediada à _________________(endereço completo), DECLARO, junto Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado da Bahia/Fundo Estadual de Recursos para o Meio Ambiente, que a (nome da 
Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº__________________, sediada 
à__________________________(endereço completo), vem funcionando regularmente nos últimos 
03 (três) anos. 

 

(Município)   _____de __________________ de 20___. 

 

_____________________________________________________. 

NOME /ASSINATURA 

CARGO 
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ANEXO  IX 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO PROJETO 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome da Instituição Proponente 

 
Responsável pelo Projeto 

 
Endereço da Instituição Telefone 

 
Email Cidade 

 

UF 

 

CEP 

 

DADOS DO PROJETO 

1. Título do Projeto  

 
Objetivo Geral do Projeto 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS  

 Currículo resumido da equipe técnica executora 

Documentos que comprovem a idoneidade do proponente e seu responsável, quais sejam:  
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 Cópia dos documentos comprobatórios de constituição da entidade; 

 Certidões negativas de débitos fiscais Municipal, Estadual e Federal; 

 Identidade e CPF do Representante Legal; 

 Cópia do CPNJ da instituição; 

 Identificação e termo de aceite de outras instituições participantes/órgãos, entidades e empresas, 
nacionais e internacionais, envolvidas na realização do projeto; 

 Uma cópia digitalizada do projeto CD ROOM. 

 Declaro estar ciente e de acordo com as condições estabelecidas no edital de Seleção  

 

________________________________________________________________________________ 

Representante Oficial 
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ANEXO X 

 

 

 

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

Atividade       Especificação Quantitativo Valor Unitário Valor Total 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 Total Geral    
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ANEXO XI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO COM A CONTRAPARTIDA 

 

 

Eu ____________(Nome)______________________, CPF nº_______________, dirigente da 
instituição ________(Nome da Instituição)________________, declaro o comprometimento dessa 
instituição com o financiamento da contrapartida, no valor de R$ ______(informar o valor),  
mencionada no  Projeto:__________(Titulo do projeto), Categoria _____(informar a categoria), 
submetido a seleção pública, realizada através do Chamamento Público nº 002/2012, da Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado da Bahia. 

 

 

(Município)__________de __________________ de 20___. 

 

_____________________________________________________. 

NOME /ASSINATURA 
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ANEXO  XII 

CRONOGRAMA 

Etapa CRONOLOGIA (Datas) 
Publicação  05/12/2012 

Inscrição início  04/01/2013 
Inscrição término  05/03/2013 

Publicação da relação dos inscritos  07/03/2013 
Publicação do resultado da seleção  04/04/2013 

Prazo de Recurso  11/04/2013 
Publicação da decisão do Recurso 18/04/2013 

Publicação do Resultado Final da seleção  18/04/2013 
Convocação dos selecionados para habilitação 18/04/2013 

Data limite para entrega de documentação 09/05/2013 
Resultado da habilitação 20/05/2013 
Recurso da habilitação 27/05/2013 

Publicação da decisão do recurso 03/06/2013 
Resultado Final da habilitação 03/06/2013 

As datas poderão sofrer alterações, mediante retificação a ser publicada no Diário Oficial do Estado 
da Bahia. 

O responsável legal da proponente, o responsável técnico e financeiro dos projetos deverão estar 
presentes para assinatura dos convênios e participação na Oficina de capacitação para gestão dos 
projetos nos dias indicados. As dúvidas mais frequentes relacionadas a esta convocação serão 
postadas na página da SEMA: http://www.meioambiente.ba.gov.br  
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GLOSSÁRIO 

 

Agricultura familiar - Prática de atividades no meio rural que atenda os requisitos: não detenha a 
qualquer título de área maior do que 4 módulos fiscais, utilize predominantemente mão-de-obra 
familiar nas atividades econômicas, tenha renda familiar predominantemente originada de 
atividades econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento, dirija o estabelecimento com a 
família ( Lei Federal nº 11.326 / 2006). 

Área de Preservação Permanente – APP - área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, 
com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 
populações humanas (Lei Federal nº 12.651/ 2012); 

Áreas prioritárias para conservação – Delimitação de áreas para a conservação da biodiversidade 
que são estabelecidas baseada em critérios biológicos com ênfase na proteção de espécies 
ameaçadas, raras e endêmicas com o objetivo de proporcionar salvaguarda aos ecossistemas que 
abrigam essas espécies (MMA, 2004). 

Biodiversidade - Variedade de indivíduos, comunidades, populações, espécies (fauna, flora e 
microorganismos) e ecossistemas existentes (terrestres, marinhos, outros aquáticos e complexos 
ecológicos) em uma determinada região, compreendendo ainda a diversidade de informações e 
conhecimentos tradicionais (Conceito operacional DIBIO). 

Compostagem -  Processo biológico de decomposição controlada da matéria orgânica por 
microorganismo sendo transformada em material umidificado de cor escura e odor de terra. 

Concedente – Órgão ou entidade da administração estadual direta, ou indireta, responsável pela 
transferência dos recursos financeiros ou descentralização dos créditos orçamentários destinados à 
execução do objeto do convênio.  

Conectividade - Capacidade de uma paisagem facilitar os fluxos de organismos, sementes e grãos 
de pólen, incluindo o aspecto estrutural que se refere a fisionomia e o funcional que se refere a 
resposta biológica específica de cada espécie à estrutura da paisagem. 

Conservação - Manejo da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização 
sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior 
benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as 
necessidades e aspirações das gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em 
geral (Fonte: Lei nº 9.985 / 2000). 
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Contrapartida – Recursos financeiros ou não-financeiros (bens, serviços, etc, desde que 
economicamente mensuráveis), aportados ao projeto exclusivamente pela instituição proponente ou 
parceira.  

Convenente – Pessoa jurídica de direito público ou privado com a qual a administração estadual 
pactua a execução do programa, projeto ou atividade mediante a celebração do convênio. Também é 
responsável pela execução gerencial e financeira do projeto.  

Corredores ecológicos - Porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de 
conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a 
dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de 
populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das 
unidades individuais (Fonte: Lei nº 9.985 / 2000). 

Educação Ambiental - conjunto de processos permanentes e continuados de formação individual e 
coletiva para a sensibilização, reflexão e construção de valores, saberes, conhecimentos, atitudes e 
hábitos, visando uma relação sustentável da sociedade humana com o ambiente que integra (Fonte: 
Lei Estadual nº. 12.056/2011) 

Experimentador - É o/a agricultor/a que implementa modelos agroecológicos e  pode ser um 
pesquisador e um difusor de seus conhecimentos (Fonte: Construção do conhecimento 
agroecológico: Novos Papéis Novas Identidades  ANA – Articulação Nacional de agroecologia 
/2007). 

Etnomapeamento - Mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, sociocultural e 
produtiva para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e saberes indígenas (Fonte: 
Decreto 7.747 de 5 de junho de 2012 que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e 
Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI) 

Etnozoneamento: Instrumento de planejamento participativo que visa à categorização de áreas de 
relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os povos indígenas, desenvolvido a partir do 
etnomapeamento (Fonte: Decreto 7.747 de 5 de junho de 2012 que institui a Política Nacional de 
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI). 

Fomento - Conjunto de ações estratégicas e estruturantes de promoção e incentivo dirigidas, 
prioritariamente, a redução da pobreza extrema em consonância com as necessidades de 
conservação da biodiversidade, interagindo com as comunidades locais, alinhadas com demais 
políticas públicas, respeitando os objetivos específicos das UC (Conceito operacional DIBIO). 

Manejo – Todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação  da diversidade 
biológica e dos ecossistemas. 
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Permacultura - Metodologia de desenvolvimento integrado de uma determinada área de maneira a 
manter os ecossistemas produtivos com diversidade, sustentabilidade e resiliência. Baseada no 
respeito a todas as formas de vida, nos processos naturais e na sabedoria das culturas nativas, 
desenvolve tecnologias a partir da observação da natureza. Tem objetivo de satisfazer as 
necessidades humanas e viver em harmonia com o meio ambiente. Para isso busca, descreve e 
aplica modelos de convivência sustentável.  

Plano de Trabalho – Instrumento programático e integrante do termo de convênio a ser celebrado, 
que evidencia o detalhamento das responsabilidades assumidas pelos partícipes, identificando o 
objetivo, programação física e financeira, cronograma de desembolso e outras informações 
necessárias ao bom desempenho do convênio ou termo de outorga.  

Povos e comunidades tradicionais - Grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição 
entre estes estão os povos indígenas, pescadores artesanais, quilombolas, comunidade de terreiro, 
extrativistas, ribeirinhos, cablocos, assentamentos, fundo de pasto, ciganos, geraizeiros, agricultores 
familiares e outros (Fonte: Decreto nº 6.040 / 2007). 

Preservação - Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo 
das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a 
simplificação dos sistemas naturais (Fonte: Lei nº 9.985 / 2000). 

Proponente - É o órgão ou entidade pública ou privada credenciada que manifeste, por meio de 
proposta de trabalho, interesse em firmar parceria através de instrumento regulador (ex: convênio) 
(Fonte: Portal dos Convênios do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão). 

Recuperação - Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 
condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original (Fonte: Lei nº 9.985 / 
2000) 

Restauração - Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais 
próximo possível da sua condição original (Fonte: Lei nº 9.985 / 2000). 

Sistema Agroflorestal – Sistemas de cultivo e ocupação do solo em que as espécies agrícolas e 
florestais são plantadas e manejadas em consórcio, baseada na estrutura e a dinâmica dos 
ecossistemas onde estão inseridas, fundamentando-se na sucessão natural das espécies. Representa a 
interface entre a agricultura sustentável e a floresta, aliando a produção à conservação dos recursos 
naturais, possibilitando a recuperação de áreas alteradas e  intensificando a produção em pequenas 
áreas por muitos anos.   
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Sustentabilidade - Característica das atividades humanas que busca melhoria da qualidade de vida, 
atual e para gerações futuras, numa relação harmônica do uso dos recursos renováveis e não 
renováveis, por meio do fomento às práticas equilibradas e ações mitigadoras (Conceito operacional 
DIBIO). 

Tecnologia Socioambiental - Conjunto de técnicas utilizadas para satisfazer a necessidades do ser 
humano com o cuidado de não causar ou minimizar a degradação ambiental. 

Tecnologia Tradicional - Tecnologia associada aos conhecimentos tradicionais que envolvem 
saberes empíricos, práticas, crenças e costumes passados de pais para filhos das comunidades 
tradicionais ou locais. 

Unidades de Conservação (UC) – espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 
jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção (Fonte: Lei Federal Nº 9.985/2000). 

 


