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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

COORDENAÇÃO GERAL DE POPULAÇÕES TRADICIONAIS

EQSW 103/104, Bloco “C”, Complexo Administrativo - Setor Sudoeste - Bairro Setor
Sudoeste -  Brasília - CEP 70670350

Telefone: (61) 2028-9296

Minuta de Plano de Trabalho

(Vinculado ao Acordo de Cooperação ICMBio no ____/201x).

1 – Identificação da organização da sociedade civil

(1) Razão Social:

(2) CNPJ: (3) Inscrição Estadual:

(4) Endereço: (5) Cidade: (6) UF:

(7) CEP: (8) Telefones: (9) Fax:

(10) Site: (11) Email:

(12) Responsável
legal:

(13) Cargo/Função:

(14) CPF: (15) RG/Órgão Exp.:

2 – Identificação do ICMBio

(1) Razão Social:

(2) CNPJ: (3) Inscrição Estadual:

(4) Endereço: (5) Cidade: (6) UF:

(7) CEP: (8) Telefones: (9) Fax:

(10) Site: (11) Email:

(12) Responsável
legal:

(13) Cargo/Função:

(14) CPF: (15) RG/Órgão Exp.:

3 – Descrição do projeto
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Título do Projeto: Desenvolver.

Identificação do Objeto: O plano de trabalho é referente ao Acordo de Cooperação XXXXXX,
que tem por objeto estabelecer parceria na desenvolver o geral, conforme detalhado neste
Plano de Trabalho.

Justificativa: Desenvolver o porquê da parceria.

Resultados esperados: Desenvolver.

Unidades do ICMBio e apoio disponível: Coordenação-Geral de Populações Tradicionais e as
unidades de conservação federais desenvolver, contempladas na iniciativa.

 

4. Cronograma físico de desenvolvimento (Exemplo: Na elaboração deste item deverá ser
observado o disposto nos incisos II e IV do art. 25 do Decreto 8.726/16, propiciando o adequado
detalhamento das metas e indicadores).

 

Objeto Atividades Indicadores Metas Responsável

Exemplo:
Capacitar X
comunidades
das unidades
de
conservação
A e B para
o manejo
participativo
do pirurucu.

1.1 Realização de curso
teórico envolvendo:

intercâmbio de experiências
entre os participantes a

respeito de experiências de
manejo em curso; panorama

de metodologias
participativas para o

estabelecimento de regras e
acordos de uso comum dos

recursos pesqueiros;
fundamentos da biologia e

ecologia do pirarucu e a
importância da várzea para a

produtividade pesqueira.

Nº de participantes
capacitados no
curso teórico para
manejo do
pirarucu

X participantes
capacitados 

organização
da
sociedade
civil
parceira

1.2 Assessoramento técnico
para atividades de manejo do
pirarucu nas comunidades
A e B.

N° de
ações realizadas/N°
de horas de
atividades de
assessoramento
técnico etc

K ações
realizadas/ W
horas de
atividades de
assessoramento 

ICMBio e
organização
da
sociedade
civil
parceria

1.3. Etc ... ... ICMBio

Exemplo: A

2.1 Mobilizar e sensibilizar as
comunidades....

2.2 Disponibilizar a
infraestrutura... logística...

2.3. ...

 

Nº de famílias
beneficiadas;

N° de atividades
(horas
de trabalho) 
realizadas;

...

 

D famílias
beneficiadas;

E horas de
atividades

 

organização
da
sociedade
civil
parceria

...
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5. Cronograma de Execução (Exemplo).

Atividade Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

1.1 X                          

2.1  X X X  

2.2  X X X  

2.3 X X X X X

2.4 X X X X X

2.5   X X X

3.1 X  X X X

3.2  X X X X

4.1 X X X X  

4.2  X X X X

4.3 X X X X  

 

6. Responsabilidades

As instituições se responsabilizarão pelas atividades que lhe couberem, discriminadas para
cada fase, conforme o Cronograma de Execução.

 

7. Plano de Trabalho após Celebração do Acordo

No prazo de até 15 dias após celebração deste Acordo de Cooperação, os partícipes deverão
coordenar esforços para acrescentar, registrando no respectivo processo administrativo que
trata da parceria, informação adicional a este Plano de Trabalho, contendo as seguintes
informações:

 I - a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação
em rede;

II - a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;

III - a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a
aferição do cumprimento das metas;

 

8. Comissão de Acompanhamento e Avaliação

O ICMBio constituirá uma comissão de monitoramento e avaliação que ficará responsável
pelo monitoramento do presente Acordo, bem como pela preparação do Relatório de
Andamento das Ações e para produção de entendimentos voltados à priorização de controle
de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos
de monitoramento e avaliação. Este Instituto designará, em ato específico, os integrantes da
comissão de monitoramento e avaliação, a ser constituída por pelo menos um servidor
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ocupante de cargo efetivo.

 

PAULO HENRIQUE MAROSTEGAN E CARNEIRO

Presidente do ICMBio

 

 

NOME

Representante da organização da sociedade civil

 

 

Testemunhas:

 

Nome:  

CPF: 

Assinatura:

 

Nome:

CPF:

Assinatura:

  

Brasília/DF, xxxx    de xxxxxxx de 201x

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Documento assinado eletronicamente por Bruna De Vita Silva Santos,
Coordenador(a) Geral, em 30/08/2018, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3778149 e o
código CRC A1A4BCBB.
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