
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

FORMULÁRIO PARA APRESENTAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO

Instruções para o preenchimento deste formulário:
 – o protocolo deverá ser efetuado junto ao setor de Atendimento da SEMMA – Proposta de Projeto Ambiental; 
 – deverá estar assinado pelo representante legal ou procurador devidamente constituído;
 – deverá ser preenchido na ordem apresentada neste documento, não sendo permitida a exclusão de linhas;
 – no preenchimento dos campos, não há limite de caracteres, utilizar tantas linhas quanto forem necessárias

para a inclusão das informações, podem ser anexados documentos complementares ao formulário;
 – os itens que não se aplicam ao caso proposto deverão ser preenchidos com o termo “não se aplica”;
 – o protocolo deste formulário deverá estar acompanhado de cópia do Estatuto Social ou documento similar da

instituição proponente, cópia de documento de identificação válido do(s) responsável(eis) legal(is) e 
técnico(s) ou procurador(es) devidamente constituído(s), e cópia da procuração válida – quando for o caso.

1. DADOS CADASTRAIS

Entidade proponente:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

E-mail:

Site:

Responsável legal:

Apresentação institucional (histórico, atuação, missão, valores, outros projetos já desenvolvidos, parcerias já realizadas):

2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título (breve nome que identifique o objeto do projeto):

Responsável técnico:

Nome Telefone

E-mail Profissão

Período previsto para a execução:

Valor (valor total do projeto):

Público-alvo (faixa etária, grupo social, situação socioeconômica, aspectos culturais/religiosos/outros relevantes):

Fonte de recurso (tipo de origem dos recursos financeiros)

Parceiros (pessoas ou instituições que colaboram para o desenvolvimento do projeto não pertencentes à equipe):

3. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Introdução: (contexto, cenário atual  da região ou local onde se desenvolverá o projeto, área de atuação, comunidade envolvida,
problematização socioambiental)

Justificativa  (problema a ser enfrentado, desafios a superar  e benefícios socioambientais esperados. Diagnóstico sobre situação
socioambiental, principais atividades econômicas, uso e exploração dos recursos naturais):

Objetivo Geral (situação ideal a ser obtida a longo prazo)
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Objetivos Específicos (atividades a serem desenvolvidas. Devem ser executáveis, viáveis, concretas e mensuráveis.)

Metas (descritivo quantitativo e temporal dos objetivos):

Metodologia  (detalhamento das atividades indicando técnicas e instrumentos,  recursos,  carga horária,  prazos para a execução,
recursos humanos, divulgação, registro, acompanhamento e avaliação. Deve incluir o referencial teórico):

Avaliação (inicia-se por meio de diagnóstico da situação atual, monitoramento das atividades desenvolvidas, prevendo readequações
quando necessário e verificação final do cumprimento das metas e alcance dos objetivos):

Indicadores (qualitativos ou quantitativos, são os instrumentos e registros utilizados no processo de avaliação, envolvendo tanto a
população atingida, quanto o desempenho relativo da metodologia aplicada. Mensuráveis no curto, médio e longo prazo):

Equipe de trabalho  (pessoal  envolvido,  considerando-se o interno e o externo.  Descrição do nome,  qualificação profissional,
função  no projeto,  tipo  de vínculo  com a empresa,  fonte  pagadora.  Quando necessitar  profissional  fora  do quadro,  indicar  “a ser
contratado”):

Comunicação (definição da metodologia de divulgação – mídia escrita, televisiva, sonora, social, etc):

Recursos (materiais, equipamentos, profissionais e serviços necessários ao desenvolvimento do projeto):

Cronograma de atividades (quadro com a descrição temporal da execução e monitoramento das atividades)

Sustentabilidade (indicar se o projeto vai se tornar um processo contínuo e como se dará essa transição)

Bibliografia (materiais e fontes de informação e consulta para a elaboração do projeto. Deve seguir as normas da ABNT) 

Outras (informações que considerar relevantes):

4. PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Orçamento (custos financeiros para cada um dos recursos indicados, e classificação das despesas em Pessoal, Consumo, Serviços
de Terceiros, Materiais e Equipamentos, Obras.......)

Contrapartida (quanto da despesa que será desembolsada pelo proponente)

Cronograma de desembolso (previsão das fases de pagamento de acordo com as atividades)

Caxias do Sul, _____/_____/______.

Responsável Legal da Entidade Proponente:______________________________________

Responsável Técnico pela Execução do Projeto:___________________________________
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