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APRESENTAÇÃO 
 

 

Este relatório trata do desempenho do Projeto Semeando Amazônia Sustentável, contrato nº 

14.2.0796.1 BNDES/CTA, no período compreendido de 18 de setembro de 2015 à 31 de agosto de 2016, 

fazendo parte da integrante das obrigações contratuais assumidas pela Associação do Centro de 

Tecnologia Alternativa (CTA)  perante o BNDES, conforme previsto nas “Normas e Instruções de 

Acompanhamento”, da Diretoria do BNDES.  

O Projeto Semeando Amazônia Sustentável tem sua atuação na região sudoeste do estado do 

Mato Grosso, beneficiando 350 famílias, entre agricultores familiares, assentados e indígenas, localizados 

nos municípios de Pontes e Lacerda, Comodoro, Porto Esperidião, Mirassol do Oeste, Jauru, Vale de São 

Domingos, Vila Bela da Santíssima Trindade, apoiando a estruturas coletivas de beneficiamento da 

produção e da estruturação de canais de comercialização de produtos oriundos de sistemas agroflorestais 

(SAF).  

O projeto em análise possui ações distribuídas em quatro componentes: 

 Componente 1 – Produção Agroflorestal; 

 Componente 2 – Beneficiamento da Produção Agroflorestal; 

 Componente 3 – Comercialização de Produtos Agroflorestais; e 

 Componente 4 – Atividades Transversais.  

Basicamente no benefício direto às famílias com ações estruturantes, o Projeto Semeando 

Amazônia Sustentável, atuou neste período na instalação de dois viveiros comunitários de mudas, custeio 

para a instalação de SAFs junto à 181 (cento e oitenta e uma) famílias, reforma de duas unidades de 

beneficiamento da produção agroflorestal (COOPERMAF e CTA), revitalização com melhorias na casos 

do mel da APA. Na área de serviços o Projeto proporcionou a assistência técnica (ATER), o 

assessoramento na prospecção de mercados institucionais e tradicionais para a produção existente juto 

às famílias beneficiadas e momentos de formação e capacitação para lideranças das entidades 

aglutinadas e comunidades beneficiadas, bem como, junto aos parceiros (FASE, UNEMAT, IFET-

Cáceres). 

O Comitê Gestor do Projeto reuniu-se dentro do estabelecido na metodologia, auxiliando na 

solução dos problemas surgidos no período relato. 

Junto com este relatório segue anexo as planilhas impressas das seções “A”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” 

e “L”. Também está sendo apresentado todos os documentos em formato eletrônico. 

 

Associação do Centro de Tecnologia Alternativa - CTA. 
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A) ATIVIDADES REALIZADAS E GRAU DE EXECUÇÃO FÍSICA DO PROJETO 

Dentre as principais atividades desenvolvidas pela equipe do Projeto Semeando Amazônia Sustentável dentro de 

uma linha cronológica, destacamos: 

Componente 1 – Produção Agroflorestal:  

 Foram construídos 2 viveiros (CTA e COOPERMAF) e iniciamos a instalação do viveiro na ARPA, os quais 

produzirão mudas para a instalação dos sistemas agroflorestais (SAFs).  

 Foram elaborados os Projetos Familiares de SAFs (PFSAFs) junto a 181 famílias e as atividades de preparação 

inicial já estão em andamento em 181ha de um total de 250ha. Estas atividades consistem na preparação do terreno, 

plantio de mandioca e banana que servirão de sombreamento para as espécies perenes (frutíferas e florestais), além 

do fornecimento de um kit composto de insumos (sementes, mudas, fertilizantes naturais), ferramentas (carriolas, 

enxadas, foices,...) e materiais diversos (itens para irrigação, telas, arame liso,...).  

 Foram adquiridas 250 Caixas de Abelhas (colmeias) oriundos confeccionadas a partir de aproveitamento de 

madeiras das industrias madeireiras. 

 

Componente 2: Beneficiamento da Produção Agroflorestal 

 Estão sendo concluídas as reformas de 02 agroindústrias de polpas (CTA e COOPERMAF) para que sejam 

encaminhados os respectivos pedido de licença de funcionamento junto ao MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento). Os equipamentos das agroindústrias estão cotados e somente serão adquiridos quando da 

liberação das instalações.  

 Também estão sendo concluídas as melhorias na Casa do Mel da APA em Porto Esperidião visando a sua 

regularização sanitária junto ao INDEA (Instituto de Defesa Agropecuária dp estado de Mato Grosso) para o seu 

pleno funcionamento. 

 

Componente 3: Comercialização de Produtos Agroflorestais 

Na busca da segurança alimentar e no fortalecimento dos agricultores atendidos pelo programa, a comercialização é 

um viés a ser fortalecido, por meio das políticas públicas atualmente existentes, Programa de Aquisição de Alimentos 

– PAA e a Lei PNAE. 

 Foram contratado o Agente de Comercialização – Srª Raniele da Silva Oliveira, bem como a secretária – Srª Flavia 

Rodrigues. O Escritório de Negócios tem seu funcionamento nas dependências da Sede da Associação Centro de 

Tecnologia Alternativa. 

 Foram adquiridos equipamentos (Computador Notebook, Impressora e Telefonia fixa) e mobiliários (mesas, 

cadeiras, Armários e arquivos), garantindo condições apropriadas para atendimento aos agricultores e 

representantes das respectivas organizações. 

 No que tange as ações pontuais da comercialização, foram realizadas reuniões para discutir o funcionamento da 

comercialização nos programas institucionais, resolução situações emblemáticas das organizações, assim como, da 

estrutura do programa em cada região. Cabe ressaltar, que as reuniões atenderam abordagens específicas 

respeitando a peculiaridade e avanço do nível organizacional de cada organização. Até o presente momento, estas 

foram feitas nas seguintes organizações que tiveram ações pontuais da Comercialização, conforme pequeno relato a 

seguir: 
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COOPERMAF:  

- Assessoria na comercialização dos produtos oriundos dos quintais produtivos.  

- Apoio na inserção do Mel no programa PAA e PNAE articulado com as Secretarias de Educação e Agricultura nas 

chamadas públicas (Estaduais e Municipais) local e municípios vizinhos; 

- Apoio na abertura de novos meios de mercado, as feiras locais e regionais. Com parte da produção direcionada 

para outras cidades. 

COOPERJAURU 

-  Assessorada na elaboração de uma nova feira da agricultura familiar a qual funcionará no período noturno, 

atendendo o público que não participa das feiras diurnas. 

- Novos mercados foram conquistados, tendo parte dos produtos comercializados nos municípios de Pontes e 

Lacerda e Figueirópolis D' Oeste. 

ARPEP (Grupo das Margaridas): 

-   Assessoria no controle administrativo da produção e receita fiscal;  

- Assessoria na divulgação e comercialização para outros municípios dos produtos oriundos do Agroextrativismo 

(Farinha de Babaçu; Bolacha de Babaçu; Óleo de Babaçu, dentre outros). 

ARPA: 

-  Assessoria de formulário/planilhas de controle e gestão dos projetos do PNAE/PAA. Abertura de canais de 

comercialização em feiras locais e regionais. Construção de novas feiras. 

APA: 

- Assessoria na comercialização dos produtos da apícola (Mel, própolis) e divulgação e abertura de novos mercados 

nos municípios adjacentes. 

Sindicato do Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Porto Esperidião 

-  Assessoramento na implantação do galpão da agricultura familiar do sindicato visando implantação de uma feira da 

agricultura familiar semanal. 

- Associações APIC, Niorchi Haukina, Nª Srª Auxiliadora (Bocaina), Central de Associações e CTA: 

- Assessoramento na comercialização da produção das associações nas feiras dos municípios. 

Seminário sobre Estratégias de Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar: 

Realizado nas dependências do Centro de Tecnologia Alternativa - CTA, o I Seminário de Comercialização, contanto 

com um público de duzentas (200) agricultores familiares da região da Grande Cáceres e Vale do Guaporé. Foram 

abordadas estratégias para transpor os principais gargalos do comercialização dos produtos da Agricultura familiar 

produzidos na região. 

 

Componente 4: Atividades Transversais - CAPACITAÇÃO 

 Foram contratadas duas consultorias, uma para preparar as condições para iniciar os trabalhos do Projeto 

(adequação financeira do PAR, termos de referências para contratar a equipe, manual de procedimentos na 

execução dos trabalhos,..) e a outra para a elaboração das plantas arquitetônicas das cinco unidades de 

processamento que serão refroms e/ou revitalizadas visando a legalização sanitária para o pleno funcionamento; 
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 Mobilização e seleção dos 30 representantes dos grupos beneficiários para participar do Curso de Formação de 

Agentes Agroambientais; 

 Mobilização e Realização de Cursos, Oficinas, Dia de campo, Intercâmbio sobre SAFs para os beneficiários e 

técnicos(as) parceiras: 

- Dia de Campo sobre Adubação Verde em Araputanga/MT, dia 12 de março de 2016; 

- Oficina de Nivelamento, Planejamento e Monitoramento da ATER do Projeto, Pontes e Lacerda/MT de 16 a 18 de 

março de 2016; 

- Oficina sobre Agroecologia, Pontes e Lacerda/MT, dia 27 de abril de 2016; 

- Intercâmbio técnico sobre Sistemas Agroflorestais com alunos do Instituto Federal de Mato Grosso/Campus 

Cáceres, Pontes e Lacerda, 04 de maio de 2016. 

 

Componente 4: Atividades Transversais - ATER 

 Contratação da equipe inicial de ATER: agrônomo e um técnico agropecuário; 

 Realização de Visitas programadas junto às instituições aglutinadas (ARPA, APA, ARPEP, COOPERMAF, 

COOPERJAURU e Central de Associações) e às organizações, grupos e comunidades beneficiadas (Associação 

Indígena Niorchi Haukina, Associação Produtiva Indígena Chiquitano - APIC, Associação dos Trabalhadores Rurais 

da Gleba Jatobá, Associação Nossa Senhora Aparecida/PA Bocaina, Associação dos Criadores de Abelha de 

Comodoro - ACA, Grupo de Mulheres Margarida Alves e AGRIFAMA) para a rearticulação dos beneficiários para o 

início das atividades; 

 Realização de Visitas técnicas agendadas junto às famílias beneficiadas para a construção do "marco referencial" 

das ações do Projeto Semeando Amazônia Sustentável; 

 Realização de Visitas agendadas junto às famílias beneficiárias para a elaboração do Projeto Familiar do Sistema 

Agroflorestal (PFSAF), definindo participativamente os itens que comporão o Custeio para a implantação dos 

Sistemas Agroflorestais (SAFs), tais como, insumos, equipamentos, serviços, etc; 

 Realização de Visitas técnicas agendadas junto aos gestores das Unidades de Beneficiamento (agroindústrias do 

CTA e COOPERMAF e na casa do mel da APA) para a atualização da realidade para a Reforma ou Ampliação; 

Acompanhamento das cotações e execução das obras; 

 Realização de Visitas técnicas agendadas para o início das ações de instalação dos dois Viveiros Comunitários 

(CTA e COOPERMAF); 

 Realização de Visitas para a distribuição e entrega de materiais (insumos e ferramentas) às famílias beneficiárias 

para a instalação dos PFSAF (Custeio); 

 Realização de Visitas agendadas para a entrega das caixas de abelha (colmeias) na APA e ACA; 

 Realização de Visitas para a implantação dos SAFs;  

 Realização de Visitas de acompanhamento na instalação dos SAFs. 

 

Componente 4: Atividades Transversais - GESTÃO 

 Realização de Visitas às entidades parceiras (FASE-MT, UNEMAT, IFMT Campus de Cáceres e de Pontes e 

Lacerda)para tratar de ações previstas no Projeto Semeando Amazônia Sustentável na área da capacitação e 
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formação de agentes agroambientais e também para interação com as ações articuladoras voltadas para a 

comercialização dos produtos agroflorestais pelo GIAS (Grupo de Intercâmbio em Agricultura Sustentável) 

 Realização de Reuniões trimestrais com o Comitê Gestor do Projeto Semeando Amazônia Sustentável; 

 Realização de Reuniões de Avaliação e monitoramento com a equipe técnica relativo às ações e metas.ATER: 

Visitas para caracterização das famílias;  

 Contratação do Coordenador Geral do Projeto. 

  

Quanto aos problemas enfrentados e as medidas adotadas para solucioná-los, destacamos: 

 Problemas jurídicos com a Central das Associações: O imóvel oferecido pela Central para a instalação do 

escritório de negócios encontra-se envolvido em demanda judiciária, estando este atualmente penhorado. Nesse 

sentido os recursos para a adequação de espaço do escritório de negócios foi realocado para a segunda parcela do 

Projeto. As demais atividades articuladas com o escritório de negócios foram executadas e instaladas em espaço 

cedido pelo CTA em suas dependências, onde se encontra funcionado atualmente o escritório. No período de 

execução da segunda parcela, caso não tenha resolvido tal problema, o Conselho Gestor do Projeto deverá tomar 

outras iniciativas visando assegurar o desenvolvimento das metas no projeto. Uma das propostas é o CTA 

disponibilizar definitivamente o espaço para o funcionamento do escritório de negócios. 

 Problemas jurídicos com a beneficiária COPRAF acarretou na migração de suas famílias para a AGRIFAMA. A 

COPRAF  quando integrou a elaboração da proposta do projeto apresentado ao Fundo Amazônia em 2011, estava 

 em em processo de reativação de suas atividades socioeconômicas enquanto Cooperativa, bem como a 

regularização de sua documentação jurídica. Este processo não aconteceu, sendo que grupo de famílias, para não 

ser excluído da proposta, organizou-se na Associação AGRIFAMA. Esta Associação passou então a compor o 

Projeto garantindo as mesma famílias beneficiadas. 

 A contratação de toda a equipe do Projeto Semeando Amazônia Sustentável aconteceu com atraso no 

cronograma inicialmente elaborado devido à necessidade de adequações no Plano de Atividades (PAR) devido a 

"ausência" de orçamento para cobrir as despesas com os encargos patronais (INSS, FGTS e outros direitos 

trabalhistas) e também pelo processo seletivo adotado pelo CTA, via editais e processos de análise de currículos e 

entrevistas. 

 

 

Grau Percentual de Execução Física 

PRODUTO/SERVIÇO  
% Execução 

Física Realizada 

Componente 1 - Produção Agroflorestal   

Instalação de Viveiros (02 unidades de 04) 50% 

Custeio dos SAFs (181ha de 250) 72% 

Caixas de Abelhas (250 colmeias de 500) 50% 

Componente 2 - Benefic. da Produção Agroflor.    

Adequação de Unidades de beneficiamento (02 de 05) 45% 

Revitalização/melhoria de Casa do Mel (01 de 02) 50% 

Compra de equipamentos UB e Casa do Mel (01 de 02) 20% 

Compra de veículo Furgão (01 de 02) 50% 
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Componente 3 - Comercialização de Prod. Agro   

Contratação da equipe (05 de 06) 83% 

Aquisição móveis e equipamentos  100% 

Componente 4 - Atividades Transversais   

Capacitação 100% 

ATER (181 famílias de 250) 72% 

Gestão - 

TOTAL DO PROJETO 52% 

 
Na 1ª PAR a meta física era iniciar a implantação de SAF com 125 famílias, resultando em 125 hectares de um total de 

250ha. Nas ações de fomento à apicultura, a meta do 1º PAR era beneficiar 50 famílias com Colmeias de um total de 

100 famílias (5 colmeias/família). A meta estabelecida então era de 175 famílias, sendo que até o momento 

conseguimos beneficiar 181 famílias. A linha Total do Projeto de 51,71% está relacionada especificamente com o 

número de famílias beneficiadas. 
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B) PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS REFERENTES À INSTITUIÇÃO 

Dentre as principais ocorrências vivenciadas pela equipe do Projeto Semeando Amazônia Sustentável destacamos: 

Novos projetos 

- A equipe de técnicos(as) da Chamada Pública de ATER Agroecologia do CTA atuando na região e com grande 

potencial de trabalho de parceria com o público beneficiário do Projeto Semeando Amazônia Sustentável; 

- A existência de dois projetos do PAA, a partir de janeiro de 2016, na área da comercialização da produção agrícola 

executados pelo CTA em Pontes e Lacerda e pela ARPA em Mirassol do Oeste, com potencial de articulação com as 

ações de comercialização do Projeto Semeando Amazônia Sustentável; 

- Apresentação pelo CTA à Fundação Banco do Brasil, em abril de 2016, de uma proposta de projeto para a 

certificação participativa agroecológica com o intuito de envolver e beneficiar as famílias envolvidas pelo Projeto 

Semeando Amazônia Sustentável. Produtos certificados garantem um preço maior de 30% nos projetos do PAA; 

Novas parcerias 

- FASE - GIAS através do ECOFORTE – O projeto veio a contribuir na melhoria dos quintais produtivos através do 

apoio na aquisição de materiais e equipamentos para os quintais produtivos (SAF’s) para a aldeia Portal do 

Encantado (Associação Indígena Niorchi Haukina, Associação Produtiva Indígena Chiquitano – APIC), o projeto visa 

também o apoio para a unidade de beneficiamento da mandioca da APIC e unidade de processamento mínimo de 

polpa de frutas da associação Niorchi através da compra de equipamentos e utensílios. 

- PPPECOS com a APA para instalação de cisternas com o objetivo de captar água das chuvas para fins de 

irrigação das plantas no período de estiagem e com ARPA no qual o objetivo da proposta é de reformar o barracão 

da associação e construir um escritório para trabalho e gestão dos projetos do PAA e PNAE que a associação 

executa, o barracão será construído de maneira sustentável usando a matéria prima de adobe. 

Novas fontes de recursos 

- Muitas articuladas (APA, ACA, COOPERMAF...) conseguiram durante o período de análise e de negociação do 

Projeto Semeando Amazônia Sustentável novas fontes de recursos para adquirirem equipamentos para as suas 

unidades de beneficiamento. Estes equipamentos foram adquiridos sem custos, mediante doação. 

Alterações no estatuto social 

- Visando dar condições para a diretoria desenvolver a gestão e coordenação geral do Projeto Semeando Amazônia 

Sustentável a Assembleia Geral Ordinária do CTA realizada em fevereiro de 2016 realizou mudanças em seu 

estatuto nos Artigos 27 e 28. Estas mudanças possibilitam que os diretores possam exercer seus cargos e serem 

remunerados pelos Projetos sem a necessidade de se afastarem do exercício enquanto diretores 

Mudanças na Diretoria 

- Com a eleição ordinária do CTA realizada em fevereiro de 2016 houve mudanças na diretoria. 

Alterações nas informações de contato 

- Como forma de criar canais específicos de comunicação dos beneficiários e parceiros(as) com o Projeto Semeando 

Amazônia Sustentável, os celulares da equipe foram institucionalizados. Projeto Semeando Amazônia Sustentável: 

Coordenador Geral - Saguio Moreira Santos (65 99971-2808); Coordenador Técnico - Vitor Hugo Garbin (65 99665-

4683); Agente de Comercialização - Raniele Oliveira (65 99648-2639); Técnico Agropecuário - Ronaldo Adriano Faria 

(65 99958-0643), Flávia Ferreira secretária da Central de Associações (65 99697-4159); 

- Também criamos um e-mail específico do Projeto Semeando Amazônia Sustentável: semeando@ctamt.org.br 
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C) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA 

O Cronograma de Execução Física atualizado da operação está preenchido na planilha “Cronograma de 
Execução Física abaixo.  

 

 

 

Mudanças no Cronograma - quais ocorrências 

- O processo de licenciamento ambiental ou a sua dispensa pelo IBAMA para a implantação dos SAFs junto às 

famílias indígenas Chiquitanas adiaram a discussão e a construção dos PFSAF para a aplicação do Custeio. Esta 

ação ficará para a segunda parcela do Projeto Semeando Amazônia Sustentável. 

- Na realização das construções e/ou reformas das unidades de beneficiamento (CTA, APA e COOPERMAF), bem 

como a modernização do CTA, o pagamento da mão de obra de forma parcelada das obras contratadas acarretará 

em um maior tempo de realização; 

- Devido a superestimação de preços das motocicletas, o CTA optou em antecipar na reestruturação da 1ª PAR a 

aquisição da segunda motocicleta que estava prevista pera a 2ª PAR; 

- Determinados equipamentos previstos para as unidades de beneficiamento de produção (APA e COOPERMAF) 

foram adquiridos por doação ou por recursos próprios no decorrer das negociações para a 1ª PAR do Projeto 

Semeando Amazônia Sustentável. Hoje estes equipamentos previstos no Projeto não são mais necessários, contudo 

os orçamentos das construções requerem um maior incremento de recursos com relação ao que estava inicialmente 

orçado no Projeto (APA e COOPERMAF). 

Atrasos 

- Devido ao tempo necessário no trâmite de elaboração das ações para a adequação da unidade de processamento 

da produção do CTA no sentido de cumprir as exigências sanitárias postas pelo MAPA (projeto básico), o início das 

obras começaram com atraso. 

- Devido a complexidade na formulação do Projeto Básico da modernização do CTA e na inviabilidade de congregar 

o orçamento previsto na 1ª PAR com os preços orçados para a mão de obra o início das obras atrasou. 

Eventuais adiantamentos 

- Devido ao calendário climático da região e a necessidade das áreas individuais destinadas aos SAFs estarem 

prontas para receberem as mudas no início das chuvas de 2016/2017, antecipamos a liberação dos recursos para o 

Custeio de implantação destes SAFs para um maior número possível de beneficiários. A 2ª e 3ª PAR não 

possibilitariam o tempo necessário para o preparo e plantio de mudas, prejudicando assim os beneficiários que 

aguardariam os recursos do Custeio. 



11 

D) QUADRO DE USOS E FONTES DETALHADO 

O Quadro de Usos e Fontes Detalhado está preenchido na planilha “Quadro de Usos e Fontes Detalhado” abaixo.  
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E) RELAÇÃO DE PAGAMENTOS 

A relação dos pagamentos efetuados estão na planilha “Relação de Pagamentos” abaixo.  
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F) LISTAGEM DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS 
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G) MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA 

 

 

Movimentação Financeira 

      
Valores em R$ - Posição em 31/08/2016 

Movimentação da Conta Vinculada: SICREDI,  AG nº 0805 CC nº 40805-0 

 MÊS SALDO 
INICIAL 

LIBERAÇÕES 
BNDES 

RENDIMENTOS PAGAMENTOS * SALDO FINAL (A) 

set/15 - 1.033.513,33 - 
 

                    
1.033.513,33  

out/15 1.033.513,33 - 
  

                    
1.033.513,33  

nov/15 1.033.513,33 - - 48.181,05 
                       

985.332,28  

dez/15 985.332,28 - 13.095,18 148.132,73 
                       

850.294,73  

jan/16 850.294,73 - - 19.049,84  
                       

831.244,89  

fev/16 831.244,89 - - 45.738,39  
                       

785.506,50  

mar/16 785.506,50 - 10.121,56 166.482,18  
                       

629.145,88  

abr/16 629.145,88 - - 95.680,17  
                       

533.465,71  

mai/16 533.465,71 - 2.733,07- 243.781,18  
                       

292.417,60  

Jun/16 292.417,60 - 3.658,46 60.405,42 235.670,64 

Jul/16 235.670,64 - 
 

65.017,56 170.653,08 

Ago/16 170.653,08 - 
 

56.190,50 114.462,58 

Totais 1.033.513,33 29.608,27 948.659,02 
 * As eventuais despesas bancárias que venham a ser discriminadas devem estar incluídas nos pagamentos 

      
Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo (Fontes menos 
Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" 

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A): 114.462,58 

Saldo (Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado" (B): 114.461,80 

           Diferença de (A) - (B):   (0,78) 

    
  

Verificação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo informado no 
extrato bancário  

Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" (A): 114.462,58  

Saldo informado no extrato bancário (C): 114.478,23  

           Diferença de (A) - (C):   (15,65) 

 

CONCILIAÇÃO 

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o Saldo 
(Fontes menos Usos) da tabela "Quadro de Usos e Fontes Detalhado": 

Houve um depósito na poupança no valor de 349,07 em 06/10/215 e também ocorreu um depósito em 

forma de crédito na conta corrente de R$ 2.733,07 relativo a distribuição de sobras do Banco 

Cooperativado SICREDI. 

- Conciliação da diferença entre o Saldo Final da tabela "Movimentação Financeira" e o saldo 
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informado no extrato bancário: 

O Saldo na conta poupança em 31 de agosto era de R$ 88.435,23 e o saldo da conta corrente era de 
R$ 26.043,00. 
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H) INDICADORES DO PLANO DE MONITORAMENTO 

Está anexada a este relatório, a planilha do Plano de Monitoramento do projeto, acordada entre o 
beneficiário e o BNDES, preenchida em sua coluna “Dados Coletados”.   

Os dados coletados pelo CTA tem como data-base a do término do período de acompanhamento coberto 
pelo Relatório de Desempenho. 

 

 

I) DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PROJETO NA INTERNET 

Abaixo o link no sítio eletrônico do CTA na INTERNET, com informações atualizadas sobre as atividades 
previstas no projeto e seu estágio de implementação. Cabe ressaltar que estamos na reformulação do site 
e que este ainda não está completamente atualizado. 

 

Link(s): 

www.ctamt.org.br 

 

 

J) FOTOS DO PROJETO 

Estão apresentados em meio eletrônico fotos digitais das atividades realizadas no âmbito do projeto. 
Adicionalmente, para cada foto digital, estão as autorizações de uso de imagem e o termo de cessão de 
direitos autorais. 

 

 

 

 

K) DEPOIMENTOS SOBRE O PROJETO 

Estão apresentados em meio eletrônico alguns depoimentos sobre os resultados e impactos do projeto, 
bem como sobre outros aspectos do projeto considerados relevantes, prestados por beneficiários, 
parceiros ou por membros da equipe responsável pelo projeto. Esses depoimentos (ou trechos) podem vir 
a ser utilizados na divulgação do projeto e seus resultados. 

Os depoimentos estão sendo acompanhados com as assinaturas do autores. Adicionalmente, para cada 
depoimento e fotografia, estão sendo enviados também autorização de uso de imagem e depoimento e 
termo de cessão de direitos autorais. 
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L) ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

 

 

A planilha “Aspectos Ambientais” está representada na figura abaixo. 

Atividade 
Produto / Serviço Tipo de Autorização 

Órgão 
Expedidor Número 

Data de 
Expedição Validade 

Implantação do viveiro no CTA Serviços/Serv. Terceiros Dispensa de Licença SEMA-MT 60165/15 26/05/2015 Não aplicável 

Implantação do viveiro na COOPERMAF Serviços/Serv. Terceiros Dispensa de Licença SEMA-MT 60165/15 26/05/2015 Não aplicável 

Construção e Reforma Unidade Benef. CTA Serviços/Serv. Terceiros Dispensa de Licença SEMA-MT 60165/15 26/05/2015 Não aplicável 

Construção e Reforma Unidade Benef. COOPERMAF Serviços/Serv. Terceiros Dispensa de Licença SEMA-MT 60165/15 26/05/2015 Não aplicável 

Revitalização/Melhorias Casa do Mel APA Serviços/Serv. Terceiros Dispensa de Licença SEMA-MT 60165/15 26/05/2015 Não aplicável 
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Os representantes legais da declarante estão cientes de que a falsidade da declaração ora prestada 
acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal. 

 

 

 

 

 

 

Saguio Moreira Santos 

Diretor Presidente do CTA 

 


