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Apresentação 
 
 
 
 
 
 

 

 

Este Manual estabelece as principais obrigações das instituições responsáveis pelos projetos 

apoiados, sem prejuízo de outras que venham a constar do contrato celebrado com as 

mesmas. 

 

Este Manual deve ser observado pelas instituições responsáveis pelos projetos apoiados, pelo 

Gestor Operacional e Financeiro do Programa REM MT, bem como pela coordenação técnica 

dos projetos. 
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1 - Definições gerais 
 

 

Instituição Responsável pelo Projeto 

 

É a organização proponente do projeto, responsável pela sua coordenação, execução e prestações de 

contas. Ela deve ser legalmente constituída, ou seja, estar inscrita no CNPJ, para que possa assinar o 

Contrato de Apoio Técnico e Financeiro com o FUNBIO. 

 

Coordenador do Projeto 

 

É a pessoa indicada pela Instituição Responsável pelo Projeto para ser o encarregado pela gestão 
técnica, física e financeira do projeto. 
 

Ordenador de Despesas do Projeto 

 

É o responsável pela movimentação dos recursos financeiros e pela elaboração da relatoria financeira 

do projeto. É a pessoa com autoridade concedida pela Instituição Responsável pelo Projeto e acatada 

pelo FUNBIO. O Coordenador do Projeto também pode ser o Ordenador de Despesas. 
 

Documento de Projeto 

 

É o documento que descreve o projeto: informa o contexto no qual vai ser executado, identifica 

objetivos, cronograma, orçamento, resultados e as contingências que podem afetar sua execução. Tal 

documento deverá ser apresentado de acordo com o modelo a ser fornecido pelo FUNBIO. 
 

Plano de Trabalho 

 

O Plano de Trabalho detalha as atividades para cada mês de execução do Projeto, com o respectivo 
cronograma físico-financeiro e detalhamento dos insumos. 
 

Recursos do Projeto 

 

São aqueles advindos tanto do desembolso quanto das contrapartidas (no caso delas existirem) para 
a execução do Projeto. 
 

Conta Especial 

 

É a conta bancária aberta pela Instituição Responsável pelo Projeto e por ela movimentada. Esta 
conta será utilizada somente para execução dos recursos do projeto. 
 

Desembolso 

 

É a transferência de recursos financeiros realizada pelo FUNBIO para a conta especial do projeto. 
 

Despesas elegíveis 

 

São as despesas passíveis de apoio. Estão enumeradas no item 3.1.5. 
 

Sistema “Cérebro 2.0” 
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É o sistema informatizado desenvolvido e disponibilizado pelo FUNBIO para a gestão do projeto. 

Permite visualizar o status do projeto, o Plano de Trabalho, a preparação da prestação de contas, o 

remanejamento de recursos e o fluxo de aprovações, facilitando o seu acompanhamento. Fica 

hospedado no endereço http://www.cerebro.org.br. 
 

Relatoria 

 

Consiste na apresentação de três tipos de relatórios: o de Acompanhamento Físico-Financeiro, o de 
Resultados do Projeto e o Relatório Final (Anexos A1 e A2 deste Manual). 

 

Todos têm por objetivo acompanhar e mensurar as ações realizadas, os resultados alcançados e as 
metas atingidas no período. 

 

a. Relatório de Acompanhamento Físico-Financeiro – Também denominado de Prestação de 

Contas e é elaborada no sistema Cérebro 2.0, demonstra a movimentação financeira do 

semestre fiscal das atividades do projeto, conforme previsto no Plano de Trabalho, e registra 

sinteticamente os acontecimentos relacionados com a execução das atividades do projeto, no 

mesmo período. 

 
b. Relatório de Resultados Semestral (Anexo A1) - Relata, quantifica e contextualiza 

semestralmente todos os acontecimentos relacionados com o projeto, as ações realizadas, os 

resultados alcançados e os fatores externos (contingências) verificados ao longo de sua 

execução. Deve, se necessário, propor a revisão do Plano de Trabalho. 

 
c. Relatório Final (Anexo A2) - Consolida as informações apresentadas nos Relatórios de 

Resultados e de Acompanhamento Físico-Financeiro ao longo de todo o período de execução 

do projeto. O Relatório Final deve necessariamente avaliar as ações realizadas e os resultados 

alcançados de acordo com os indicadores pré-estabelecidos. 
 

2 - Da Contratação de Projetos 
 
 

 

2.1. O estabelecimento das parcerias entre o FUNBIO e as Instituições 
Responsáveis pelos Projetos 

 

A contratação de projetos se dará por meio de instrumento jurídico entre o FUNBIO e a Instituição 

Responsável pelo Projeto. O contrato seguirá o modelo utilizado pelo FUNBIO e terá como um anexo 

o projeto aprovado. 

 

O FUNBIO enviará o contrato à Instituição Responsável pelo Projeto em até 10 dias úteis após a o envio 

da documentação abaixo descritas pela Instituição Responsável pelo Projeto, salvo nos casos em que 

o Comitê Técnico requeira revisões no projeto como condicionantes para a contratação. Neste caso, o 

prazo de envio do contrato será de até 10 dias úteis após o aceite formal sobre o atendimento destas 

condicionantes. 
 

 

http://www.cerebro.org.br/
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Os contratos serão enviados pelo FUNBIO por meio de seu sistema de assinatura digital, Adobe Sign, 

os quais deverão ser assinadas pela Instituição Responsável pelo Projeto. Apenas após o recebimento 

pelo FUNBIO das vias assinadas pela Instituição Responsável pelo Projeto serão iniciados os 

procedimentos para desembolso ao projeto. 

 

Para a celebração do Contrato de Apoio entre o FUNBIO e a Instituição Responsável pelo Projeto, é 
necessária a verificação de um conjunto de documentos da própria instituição. São eles: 

 

a. Cópia da ata de constituição e do estatuto social registrados (acompanhado das 
alterações sociais, consolidadas ou não) da instituição proponente; 

 
b. Cópia da ata de eleição da Diretoria em exercício (e instrumento de mandato quando for 

o caso) e cópia da cédula de identidade e CPF dos representantes legais; 

 
c. Cópia do comprovante de inscrição e situação cadastral regular da instituição 

proponente no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
 

d. Inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 

 
e. Certidão conjunta de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria Geral da Fazenda; 
 

f. Certidão de regularidade junto ao FGTS, fornecida pela CEF; 
 

g. Certidão Negativa de Débito junto ao INSS; 
 

h. Certidão Negativa de Débito junto à Justiça do Trabalho; 
 

i. Declaração de inexistência de ações judiciais, títulos protestados, débitos de natureza 
fiscal (federal, estadual e municipal), e de tais apontamentos cadastrais em face de seus 
administradores, além de outros fatos que desabonem a entidade executora e/ou seus 
administradores ou, ainda, que possa comprometer sua idoneidade, seu estado de 
solvabilidade e/ou a execução do projeto, conforme modelo a ser fornecido pelo FUNBIO. 

 
j. Caso a execução do Projeto, envolva a realização pela instituição de captura, coleta e 

transporte de material biológico, bem como estudos desenvolvidos em UCs e/ou zona de 
amortecimento, incluir os itens abaixo: 

k. Comprovação da licença ou autorização do órgão público competente para a captura, a 

coleta e o transporte de material biológico da espécie trabalhada, mediante apresentação 

de documento formal (vide Instrução Normativa nº 003/2014 e demais normas aplicáveis). 
 

l. Comprovação da licença ou autorização do órgão público competente no caso de estudos 

desenvolvidos em Unidades de Conservação e/ou na sua zona de amortecimento, quando 

aplicável. 
 

O FUNBIO em posse do número do CNPJ da instituição vai verificar a autenticidade das certidões acima 
relacionadas pela internet. 
 

É preciso que a Instituição Responsável pelo Projeto esteja em dia com esta documentação. 
 

3 - Gestão do Projeto 
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3.1. Abertura da conta especial do projeto 

 

Antes da contratação do projeto a Instituição Responsável deverá apresentar uma conta bancária (sem 

recursos previamente existentes) que deverá ser utilizada especificamente para o recebimento dos 

recursos e para todos os gastos do projeto. A instituição Responsável pelo Projeto deverá ainda 

fornecer ao FUNBIO acesso on-line à conta com LOGIN e SENHA e perfil de somente Consulta. Sugere-

se que esta conta seja aberta e informada junto com a devolução do contrato de Apoio Técnico e 

Financeiro assinado a fim de acelerar o primeiro desembolso ao projeto. 

 

O recurso inicial será depositado de acordo com o volume de recursos planejado para o primeiro 

semestre do projeto, de acordo com o plano de trabalho aprovado. Os desembolsos subsequentes 

ocorrerão dependendo da aprovação, pelo FUNBIO, das relatorias periódicas apresentadas e da 

comprovação de execução de no mínimo 70% (setenta por cento) do saldo do Projeto adicionado ao 

valor desembolsado no período anterior. 

 

Mudanças que sejam necessárias ao longo do projeto deverão ser justificadas e encaminhadas ao 

FUNBIO, por escrito (e-mail, carta, ofício etc). Caso a modificação não envolva mudança no escopo do 

projeto, no seu cronograma ou no montante do desembolso previsto em contrato, o próprio FUNBIO 

poderá decidir sobre a questão. Caso a modificação altere qualquer das características acima, essa 

decisão poderá ser levada para avaliação e decisão do GCP REM MT, sempre mantidos os objetivos do 

Projeto. O Comitê Técnico também poderá ser consultado. Em qualquer dos casos, apenas após uma 

resposta por escrito do FUNBIO, a Instituição Responsável pelo Projeto poderá empreender as 

modificações no projeto, e, caso existam, atendendo às condicionantes que forem estabelecidas.  

 

A abertura da conta especial do projeto pode ser feita em qualquer instituição bancária autorizada 

pelo Banco Central. Os desembolsos serão processados pelo FUNBIO apenas quando fornecidos e 

mantidos atualizados por escrito os seguintes dados: 
 

a. Titularidade da conta; 
 

b. O número e o nome do banco e da agência bancária; 
 

c. O número conta corrente; 

 
d. O nome e os contatos do Coordenador e Ordenador do Projeto de acordo com os dados 

cadastrais anexados ao contrato. 

 

3.1.1. Desembolsos 
 

O FUNBIO faz desembolsos para a conta especial do projeto de acordo com o cronograma físico-
financeiro do projeto e Plano de Trabalho aprovados. 

 

É requisito para o primeiro desembolso a demonstração de saldo “zero” na conta especial do projeto 
bem como a disponibilização de acesso on-line a conta do projeto por meio de LOGIN e SENHA. Este 
acesso deve ter somente a permissão de Consulta. 
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3.1.2. Movimentação da conta especial do projeto 
 

A conta especial do projeto mantém apenas recursos do projeto apoiado, não podendo ser utilizada 

para depósitos/retiradas para outros projetos nem abrigar recursos de contrapartida. A movimentação 

da conta é restrita às necessidades do cumprimento dos compromissos descritos no projeto e 

Cronograma Físico-Financeiro aprovados. 

 

A Instituição Responsável pelo Projeto deverá efetuar aplicações financeiras desde que em fundos de 

curto prazo, de renda fixa e serem resgatados de acordo com o uso. Os rendimentos destas aplicações 

comporão os recursos destinados ao projeto e devem ser utilizados prioritariamente para o pagamento 

de tarifas bancárias. Havendo sobras após a cobertura das tarifas bancárias, o excedente poderá ser 

aplicado ao projeto em atividades já existente ou novas após aprovação da Gerência Funbio dentro do 

prazo do projeto. 

As aplicações são sempre vinculadas à conta, ou seja, toda a movimentação ocorrerá automática e 

diretamente através da conta corrente. 

 

Toda a movimentação na conta deve ser discriminada no Relatório de Acompanhamento Físico-
Financeiro (Prestação de Contas) e deve estar respaldada pela devida documentação. 

 

3.1.3. Uso dos recursos 
 

A Instituição Responsável pelo Projeto deve necessariamente pagar as despesas do projeto mediante 

a obtenção de documentos fiscais válidos, indicando o nome da instituição ou do projeto e 

contabilizando conforme as normas vigentes. 
 

As principais normas a serem observadas são: 
 

a. A utilização dos recursos exclusivamente para as finalidades estabelecidas no Projeto e no 
Plano de Trabalho aprovados. Despesas não previstas devem ser autorizadas previamente pelo 
FUNBIO e justificadas pela Responsável pelo Projeto. 

 
b. O respeito ao período de vigência do contrato para realizar os pagamentos de despesas 

relacionadas ao projeto. 

 
c. O cumprimento dos prazos estabelecidos para pagamentos de serviços e aquisições sem 

multas e sem juros. 

 
d. A utilização de recursos respaldada por documentação adequada às práticas contábeis usuais 

e mantida arquivada por período mínimo de cinco anos após o término do projeto (ou maior 
se a legislação exigir). 

 
e. A observação da legislação trabalhista na contratação de pessoas dedicadas ao projeto. 

Relações de trabalho que tenham habitualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade 
devem ter contrato com base na Consolidação das Leis do Trabalho. 

 

Os desembolsos de recursos serão suspensos quando ocorrer: 
 
 

a. Realização de despesas não previstas no Cronograma Físico-Financeiro, sem justificativa e 
sem aprovação prévia do FUNBIO. 
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b. Prestação de contas atrasadas, incompletas ou sem os documentos requeridos. 
 

c. Prestação de contas não aprovadas pelo FUNBIO. 

 
d. Movimentação da conta especial do projeto em desacordo com este Manual ou não 

expressamente autorizada pelo FUNBIO. 

 
e. Procedimentos de aquisições, contratações e pagamentos em desacordo com o descrito no 

item 3.2 deste Manual e Anexo A3. 
 

 3.1.4  Uso dos recursos advindos de Rendimentos Financeiros 
 
Os recursos obtidos a partir de aplicação financeira deverão ser utilizados para cobertura das tarifas 
bancárias no decorrer do projeto.  Havendo um excedente após o pagamento de todas as tarifas 
bancárias, os recursos poderão ser utilizados nas atividades do projeto. 
Três meses antes do término do projeto, a Instituição Responsável deve encaminhar o valor apurado 
dos rendimentos desde o início do Projeto até este momento já descontado o total de tarifas bancárias 
ocorridas, assim como o valor previsto de tarifas para os 3 últimos meses do Projeto. Com o valor 
apurado, a Instituição Proponente deverá encaminhar uma proposta de utilização do valor disponível 
para a Equipe do Financeiro do Funbio e Gerência REM-MT validarem e aprovarem, respectivamente. 

 

3.1.5. Despesas elegíveis de apoio 
 

São consideradas despesas elegíveis para serem executadas com recursos do projeto: 
 

a. Diárias: inclui alimentação, hospedagem e deslocamento. 
 

b. Passagens: nacionais aéreas, terrestres e fluviais. 
 

c. Obras1: construções e reformas. 
 

d. Bens: mobiliário, maquinário, veículos, embarcações e equipamentos. 

 
e. Custos recorrentes: tais como material de escritório, material de construção, combustível, 

fotocópias, embalagens, manutenção de equipamentos de informática, de veículos e de 
infraestrutura. 

 
f. Serviços de terceiros: consultorias, assistência técnica (inclui extensão rural), serviços em 

geral. 
 

g. Salários, encargos e benefícios previstos na legislação trabalhista2. 
 

h. Custos administrativos, que incluam: aluguel, luz, telefone, água e leasing de máquina para 
fotocópias, não podendo ultrapassar 10% do valor do projeto, excluída a contrapartida. Estas 
despesas deverão ser comprovadas e detalhadas. 

 
i. Bolsas de Estudo, Pesquisa ou Técnicas, com limite de um apoio técnico por projeto. 

 

3.1.6. Despesas inelegíveis 
 

São consideradas despesas inelegíveis: 

                                                                 
1 É necessária a posse legal da terra e a licença ambiental do órgão regulador para que a obra seja realizada. 

 
2 Ver restrição no item ”Despesas inelegíveis”, letra “g”. 
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a. Aquisição de bens imóveis; 
 

b. Pagamento de dívidas; 
 

c. Compra de armas ou munições;  
 

d. Impostos, taxas ou qualquer outro tributo que não seja inerente e/ou parte integrante do 
custeio ou de investimentos realizados pelo projeto; 

 
e. Atividades que promovam interesses partidários, eleitoreiros ou religiosos; 

 
f. Compra de agrotóxicos e insumos agrícolas de natureza química; 

 
g. Pagamento de salários, diárias ou qualquer outra espécie de remuneração a integrantes da 

Administração Pública direta ou indireta. 
 

h. Despesas que firam as salvaguardas do Programa REM MT. 
 

3.2. Compras e Contratações 

 

Os recursos repassados pelo FUNBIO devem ser utilizados de maneira eficiente, evitando desperdícios 

e gastos desnecessários. Para que isso seja feito existem boas práticas de compras e contratações que 

devem ser seguidas pelos projetos. As aquisições são direcionadas aos bens e materiais, enquanto que 

as contrações são direcionadas para serviços de terceiros (pessoa física e pessoa jurídica), sempre 

previstos no Plano de Trabalho aprovado. 

 

Para que as aquisições e as contratações sejam passíveis de controle devem ser devidamente 

arquivados como um processo único, pelo período de cinco anos após término do projeto (ou maior 

se a legislação exigir), e estarem disponíveis nas visitas de campo feitas pelo FUNBIO para auditorias. 

Os documentos que devem ser arquivados seguem abaixo: 
 

a. Pedidos de cotação (apenas para gastos acima de R$ 3.000,00); 
 

b. Pedidos de compra (apenas para gastos acima de R$ 3.000,00); 
 

c. Notas fiscais; 
 

d. Correspondências (e-mails) trocadas com fornecedores; 
 

e. Contratos de trabalho e de serviços, bem como registros de empregados ligados ao projeto; 

 
f. Produtos das consultorias (relatórios, diagnósticos, estudos etc.). 

 

 

O FUNBIO poderá oferecer modelos de correspondências para compras e contratações (ex. pedidos 
de cotação), quando solicitado pela Instituição Responsável pelo Projeto. 

 

Além das regras específicas acima, deverão ser observados os procedimentos OP-12 do FUNBIO (Anexo 
A3) para a realização de compras e contratações pelo projeto.  
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3.2.1. Aquisição de bens e materiais 
 

É recomendável que se pratique a comparação de preços para todos os gastos, entretanto, ela só será 
obrigatória para gastos acima de R$ 3.000,00. Tanto os pedidos de cotação da Responsável pelo Projeto 

quanto as propostas apresentadas pelos fornecedores devem ser submetidos por carta, fax ou meio 
eletrônico (e-mail). 

 

Quando feitos por e-mail, os pedidos e respostas devem ser impressos para o arquivo do processo da 

compra. Só é válido como prova documental o e-mail impresso que apresentar a data, o destinatário e o 

remetente da mensagem. Anexos impressos de qualquer e-mail só terão validade quando estiverem 

acompanhados do corpo da mensagem que os encaminharam. 

 

Para cada gasto devem ser procurados, no mínimo, três pedidos de cotação. Todos eles devem 

apresentar a mesma especificação, para garantir a seleção da melhor proposta. No pedido não pode 

deixar de constar: 
 

a. Descrição dos bens ou materiais; 
 

b. Definição da quantidade, do prazo e do local previsto para a entrega dos produtos; 
 

c. Solicitação para informar custos com impostos, taxas, seguros e fretes; 

 
d. Informações comerciais relevantes como: particularidades do local da entrega, especificação 

dos meios de transporte necessários para a entrega; meios de acesso (balsa, barco, estradas 
vicinais etc.); 
 

e. Data dos pedidos de cotação. 

 

As propostas analisadas só serão válidas se responderem as mesmas especificações e condições listadas 

acima. Assim a Responsável pelo Projeto tem parâmetros iguais para a comparação dos preços. 

 

Recomenda-se que, para a aquisição de bens e equipamentos como eletrodomésticos ou eletrônicos, 

seja consultado o mercado nacional e a aquisição poderá ser efetuada nacionalmente, desde que o 

preço final seja inferior ao oferecido na região e o fornecedor ofereça garantias de manutenção na 

região de destino. 

 

Nos preços ofertados pelo fornecedor, deve estar prevista a entrega do produto na comunidade ou na 
cidade mais próxima a ela. 

 

Se, sob as mesmas condições, as ofertas pela internet forem vantajosas, o respectivo pagamento 
poderá ser feito por meio de boleto bancário. 

 

OBS.: não esquecer que o preço de transporte e a taxa de entrega devem ser contabilizados para a 
análise do custo final do produto. 

 

O FUNBIO pode fornecer um modelo de carta para o pedido de cotação. 

 

A comprovação do pagamento se dá pela nota fiscal ao consumidor ou pela nota do caixa do 

estabelecimento de onde a compra foi efetuada. Se o estabelecimento puder apenas emitir um 
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recibo, isto deve ser tratado como exceção e a Instituição Responsável pelo Projeto deverá anexar 

uma justificativa para a prestação de contas. 

 

Verificar, antes da aquisição de bens de informática, eletrodomésticos, equipamentos de 

comunicação, geradores de energia, equipamento de proteção de rede elétrica (nobreak), entre 

outros, a compatibilidade de sistemas, voltagem e redes. 
 

3.2.2. Contratação de serviços de terceiros 
 

Está prevista, nesta modalidade, a contratação de empresas (pessoa jurídica) ou indivíduos (pessoa 

física) para serviços como: realização de eventos, cursos e oficinas de qualquer natureza; moderação 

de reuniões; o aluguel de embarcações e veículos, serviços de transporte e fretes, manutenção de 

equipamentos e infraestrutura, entre outros. 

 

Para assegurar preços competitivos, qualquer contratação de serviços deve ser feita mediante 

apresentação de três orçamentos por escrito, seguindo os mesmos procedimentos mencionados para 

a compra de bens (1º e 2º parágrafos do item 3.2.1). 

 

A comprovação do pagamento se dará por meio de nota fiscal ou por meio da assinatura de um 
recibo (somente no caso de prestador PF) emitido pelo prestador de serviço. 

 

A responsabilidade pelo recolhimento dos tributos será exclusiva da Instituição Responsável pelo 
Projeto dentro dos prazos previstos na legislação. 

 

Em caso de serviços não habituais como o de cozinheiros, barqueiros, guias, mateiros ou outros 

especializados, que são feitos por pessoas da comunidade, sem oferta competitiva, pode haver 

dispensa de comparação de preços, embora a comprovação da contratação e respectivo pagamento 

continue sendo uma obrigação. 

 

3.2.3. Contratação de obras e reformas 
 

Diferentes modalidades de contratação devem ser feitas em função do tipo da obra. Elencamos 
algumas alternativas: 

 

a. Para obras com arquitetura regional e tradicional, realizadas com mão-de-obra (mutirão), 
matéria-prima e técnicas construtivas locais; 

 
b. Obras mistas, realizadas com mão-de-obra e matéria-prima locais, mas que requerem a 

presença de um empreiteiro (pessoa física ou jurídica); 
 

c. Realizadas com mão-de-obra, material e projeto contratados de uma empresa. 

 

Para a modalidade (a) não é necessário processo de seleção, mas a apresentação, no Plano de 
Trabalho, de um cronograma de custos e execução. 

 

Para as modalidades (b) e (c) o empreiteiro tem que ser contratado a partir de seleção de preço. Para 

assegurar preços competitivos, qualquer contratação de obras deve ser feita mediante apresentação 

de três orçamentos por escrito, seguindo os mesmos procedimentos mencionados para a compra de 

bens (1º e 2º parágrafos do item 3.2.1). 
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Para qualquer localidade, a obra deverá receber a licença do órgão competente. Se as obras forem 

executadas dentro das Terras Indígenas é necessário a emissão de um ofício expressando 

consentimento por parte da Funai. 

 

Importante que o local da obra seja de propriedade ou esteja sob concessão de uso pelo proprietário 
(ou coletivo) por prazo suficiente para assegurar a eficiência do investimento, mediante a aprovação 
prévia do Funbio relativamente a este prazo.  

 

Os tributos incidentes sobre os serviços contratados devem estar embutidos nos preços a serem 
propostos pelo empreiteiro. 

 

3.2.4. Contratação de consultorias 
 

É o trabalho de natureza intelectual - produção de estudos, pesquisas, diagnósticos, elaboração de 
projetos básicos e executivos e outros que impliquem em produção de conhecimento. 

 

O instrumento utilizado para definir o escopo dos serviços de consultoria é o Termo de Referência 

(TdR). No TdR deve estar mencionado se a Instituição Responsável pelo Projeto vai ou não providenciar 

os insumos necessários para a realização do serviço de consultoria individual, tais como: diárias, 

passagens para o deslocamento do consultor, combustível para deslocamentos, imagens de satélite 

etc. Estes insumos também estarão delimitados no TdR. 

 

OBS.: O pagamento de tributos e encargos incidentes sobre os serviços de consultoria (INSS e IR) é de 
obrigatoriedade da Instituição Responsável pelo Projeto. 

 

O FUNBIO poderá apoiar a Responsável pelo Projeto na procura de consultores e para a 
formulação do TdR. 

 

Contratação de consultoria pessoa física 

 

Consultores individuais podem ser contratados para serviços nos quais a participação de equipe não 
é necessária e a experiência de profissionais qualificados são os requisitos principais. Passos: 

 

a. A Instituição Responsável pelo Projeto formula e envia um TdR, por e-mail ou por carta, para 
especialistas selecionados, expressando o escopo do serviço a ser elaborado. 

 
b. Os interessados enviam proposta de trabalho que responda aos parâmetros do TdR, 

incluindo o preço do serviço. 

 
c. A Responsável pelo Projeto seleciona a melhor proposta, tomando por referência as 

qualificações do interessado e o preço oferecido. 

 

d. A Responsável pelo Projeto informa ao vencedor sobre sua seleção e solicita o envio das 

informações para a contratação (ver abaixo) e comunica aos demais interessados o não aceite 

da proposta deles. 

 
e. A Responsável pelo Projeto assina o contrato com o consultor selecionado. 
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Informações necessárias para contratação: 
 

i. Nome 
ii. Endereço completo Telefones de contato e-mail 

 
iii. Número da Carteira de Identidade, órgão emissor e data emissão 
iv. CPF 
v. PIS (necessário para o pagamento do INSS)  

vi. Dados Bancários: 

a. Banco e código do Banco 
 

b. Nome, número e endereço da Agência 

 

c. Nº da conta (sendo que a Instituição Responsável pelo Projeto deve ser o titular 

da conta) Observações importantes: 

 

Não poderão ser contratados como consultores funcionários públicos em geral (com exceção de 

professores universitários, desde que sigam os limites estabelecidos pelas instituições educacionais e 

de pesquisa à qual são vinculados, devendo ser apresentadas ao Funbio as regras cabíveis) e pessoas 

vinculadas às instituições que participam da execução do projeto. 

 

No pagamento de qualquer parcela ao consultor, o recolhimento dos tributos é obrigação da 
Instituição Responsável pelo Projeto. 

 

A Instituição Responsável pelo Projeto pode solicitar apoio do FUNBIO para cada etapa de seleção, 
bem como o envio de um modelo de contrato. 
 
 

Contratação de consultoria de pessoa jurídica 

 

Recomenda-se a contratação de pessoa jurídica quando a natureza do serviço demandar um conjunto 

diversificado de tarefas cuja “coordenação, administração ou responsabilidade coletiva forem 

dificultadas em virtude do número de pessoas”. Passos: 

 

a. A Instituição Responsável pelo Projeto elabora TdR. 

 

b. A Instituição Responsável pelo Projeto envia o TdR, por e-mail ou por carta, para até 3 
empresas ou instituições especializadas, estabelecendo o prazo de envio de resposta. 

 

c. Os interessados enviam proposta de trabalho que responda aos parâmetros do TdR, 
incluindo o preço do serviço. 

 
d. A Instituição Responsável pelo Projeto seleciona a melhor proposta, tomando por referência a 

experiência da empresa, a metodologia de trabalho, o pessoal-chave (equipe) e o preço 

oferecido pelo serviço. Antes de assinar o contrato, a Instituição Responsável pelo Projeto 

pode solicitar apoio do FUNBIO na seleção da empresa. 

 



 
 

Manual de Execução de Projetos Apoiados 

Página 15 
 

e. A Instituição Responsável pelo Projeto informa a escolha para a empresa selecionada e solicita 

o envio da documentação para a contratação (o FUNBIO pode fornecer modelo de contrato) e 

comunica aos demais interessados o não aceite da proposta. 

 

f. A Instituição Responsável pelo Projeto assina o contrato com a empresa selecionada. 
 
Observação importante: 

 

O custo estimado para a execução do serviço não deve ser mencionado no TdR, mas calculado à parte, 
o que servirá de referência para a análise e avaliação da proposta apresentada pela empresa. 

 

3.2.5 Bolsas de Estudo, de Pesquisa e Técnicas. 
 

De acordo com as necessidades do projeto, poderão ser concedidas bolsas de estudo, de pesquisa ou 
técnicas, destinadas à agregação de membros à equipe que possuam conhecimento e/ou experiências 
relacionadas à área específica do projeto  

 

É permitida a contratação de pesquisadores para desenvolvimento de atividades de pesquisa 
relacionadas ao objeto do projeto, desde que a concessão de bolsas esteja prevista nos objetivos 
sociais do Estatuto da Instituição Responsável pelo Projeto. 

 

A concessão de bolsas está vinculada à pesquisa conduzida por Universidade com a supervisão da 
atividade contratada por coordenador da pesquisa na Universidade. 

 

A Instituição Responsável pelo Projeto deverá celebrar Termo de Cooperação com a Universidade ou 
sua Fundação com a previsão das atribuições da instituição e da Instituição Responsável pelo Projeto 
para a concessão das bolsas e realização da pesquisa. 

 

A concessão das Bolsas será precedida de preenchimento de Formulário para Concessão de Bolsas 
(Anexo A4) e mediante a celebração de Contrato de Concessão de Bolsa de Estudo, de Pesquisa ou 
Técnica. 
 

As bolsas poderão ser concedidas  nos termos da legislação aplicável e da  Política de Bolsas de 
Pesquisa do Funbio, P-41/2019 - https://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2020/03/PL-3X-
Pol%C3%ADtica-Bolsas-do-Funbio_12032020.pdf , e que sigam as diretrizes, com  especial atenção 
aos itens VIII 37, 39 , 40, 42 e 44 da referida política. 
 

 

3.3. Monitoramento e Avaliação pelo FUNBIO 

 

O FUNBIO, na qualidade de gestor operacional dos Projetos, tem papel participativo por meio de 

acompanhamento e monitoramento da execução do projeto apoiado, nas suas diversas etapas de 

realização. O FUNBIO realizará o acompanhamento da execução dos projetos por meio da análise das 

prestações de contas e dos relatórios técnicos, bem como o monitoramento in loco para a verificação 

e acompanhamento da execução dos projetos, quando for o caso. 

 

O acompanhamento técnico será realizado em conjunto com o Grupo de Coordenação do REM MT. 

Poderá ser considerado o acompanhamento por meio de empresa especializada contratada para tal. 

 
 

https://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2020/03/PL-3X-Pol%C3%ADtica-Bolsas-do-Funbio_12032020.pdf
https://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2020/03/PL-3X-Pol%C3%ADtica-Bolsas-do-Funbio_12032020.pdf
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3.3.1 Relatório de Resultados do Projeto 
 

É por meio desse relatório (Anexo A1) que o FUNBIO tem acesso à avaliação semestral feita pela 

Instituição Responsável pelo Projeto. Ele deve ser enviado ao FUNBIO, aos cuidados da Gerência do 

Projeto, em até 10 dias úteis após o término do período de abrangência do relatório. 

 

O prazo para análise pelo FUNBIO é de até três semanas após o recebimento do relatório, quando será 
enviada resposta aprovando ou solicitando esclarecimentos ou ajustes. 

 

3.3.2 Relatório de Acompanhamento Físico-Financeiro 
 

Esse relatório deve ser fechado a cada semestre e apresentado em até 10 dias úteis após o seu 

fechamento. Ele é gerado automaticamente pelo sistema Cérebro, após o lançamento das despesas e 

saldos bancários e deve sempre considerar o mês inteiro sendo o último dia da Prestação de Contas 

igual ao último dia do mês. 

 

Se as despesas atingirem 70% (setenta por cento) do saldo do Projeto adicionado ao valor 
desembolsado no período anterior antes do final do semestre, a prestação de contas pode ser 
apresentada ao FUNBIO (juntamente com o relatório de resultados do projeto para o mesmo período). 
Mantendo o mês inteiro para o fechamento da prestação de contas. 
 

3.3.3 Entrega do Relatórios 
 

 

Os relatórios de Resultados do Projeto e de Acompanhamento Físico-Financeiro devem ser entregues 

respeitando os prazos definidos neste manual ao FUNBIO que terá prazo para analisar e emitir um 

parecer – a ser comunicado por e-mail - de até três semanas após o seu recebimento. Caso os relatórios 

não sejam encaminhados conjuntamente o prazo de análise só iniciará quando receber o último 

relatório. 

 

Prestação de Contas no Sistema Cérebro 

 

A prestação de contas deverá ser elaborada em regime de caixa, assim as despesas que devem ser 
lançadas são somente aquelas que tiverem seus pagamentos efetivados dentro do período da 
prestação. 

 

Deverão ser encaminhados ao FUNBIO cópia dos seguintes documentos: 
 

Extrato da conta corrente; 

 

Extrato da aplicação financeira; 

 

Documentação comprobatória das despesas do projeto;  
 
Comprovante de pagamento das despesas;  

 

Documentação comprobatória da contrapartida; e 
 
Relação de Contratos firmados no projeto, conforme modelo fornecido pelo Funbio 
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No caso da utilização de saques para manutenção de recursos em caixa para fins de custeio de 

pequenas despesas, se faz necessário o envio do detalhamento demonstrando sua utilização e 

respectivo saldo. 

 

A documentação comprobatória dos gastos do Projeto será incluída no sistema Cérebro e devem ser 
de apresentação exclusiva para o projeto, sendo adulteração do comprovante ou eventual duplicidade 
de comprovação, para qualquer outro projeto, considerada inadimplência ao contrato e sujeita à 
responsabilização da Instituição Responsável, seu representante legal, coordenador e ordenador de 
despesas.  
 

O preenchimento da Prestação de Contas no sistema Cérebro deve seguir as seguintes orientações: 

 

a. Data inicial - no caso de 1ª prestação de contas, deve-se considerar a data de depósito do 

primeiro desembolso. Para as demais prestações deve-se obedecer à data subsequente a data 

final do relatório financeiro anterior. 

 
b. Data final – respeitando a periodicidade semestral constante no Manual de Execução de 

Projetos Apoiados, ou quando atingir 70% do saldo do Projeto adicionado ao valor 

desembolsado no período anterior; o que ocorrer primeiro. Fechar o relatório financeiro com 

mês completo, para que assim possa ser contabilizada a posição real da conta bancária. 

 
c. Rendimento – campo destinado à informação do rendimento da aplicação financeira apurado 

no período abrangido pelo relatório. Recomenda-se apuração do rendimento líquido a fim de 

se contabilizar a receita real do projeto. 

 
d. Depósito no período – deve ser apresentado nesse campo apenas a informação relativa ao 

desembolso realizado pelo Funbio no período. Nos casos de prestação de contas 

complementar o campo não deve ser preenchido. Qualquer devolução realizada na conta do 

projeto não deve ser informada neste campo. 

 
e. Taxas bancárias - devem ser consideradas as tarifas bancárias incidentes de serviços de 

manutenção de conta ou de serviços adicionais (DOC, TED, etc..). Juros/multas e outros tipos 

de encargos financeiros não são considerados taxas bancárias, como também não são 

contempladas pelo contrato do FUNBIO. 
 

f. Cheques emitidos e não compensados – o campo deve ser utilizado somente para aquelas 

despesas às quais foram pagas com cheques, onde os mesmos não foram compensados pelo 

banco dentro do período da prestação de contas. 

 
g. Saldo bancário – apresentar neste campo a soma dos saldos da conta corrente com o da 

aplicação financeira na data final de abrangência do relatório financeiro. 

 

Para o lançamento das despesas, deve-se considerar: 
 

Tipo de documento que fora enviado para fins de comprovação da despesa. 

 

Identificação numérica apresentada na documentação comprobatória enviada. 
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Fornecedor (beneficiário do pagamento). 

 

Forma de pagamento (como a despesa foi paga, por meio de Cheque, Débito, etc) 

 

Data do efetivo pagamento, em conformidade com o apresentado no extrato da conta corrente. 
No caso das despesas que forem pagas em espécie a data a ser considerada deverá  a de emissão 
do comprovante fiscal da despesa. 

 

Valor real da despesa. 

 

Insumo previsto no plano de trabalho. 

 

Em casos de utilização de todo o saldo do insumo, deve ser solicitado por meio do sistema Cérebro o 
remanejamento financeiro para readequação do valor. 

 

No caso de pagamentos indevidos ao projeto, não devem ser efetuados lançamentos no sistema 
 
Cérebro, a fim de ficar evidenciada no campo “Diferença” o valor referente aos pagamentos indevidos. 
 
O mesmo vale para pagamentos a maior ou a menor. 

 

Tipos de despesas e suas respectivas comprovações 

 

Passagens aéreas –  Devem  ser  enviados  os  comprovantes  de  embarque  (e-ticket) acompanhado da 

fatura da agência de viagem ou confirmação de compra pela empresa aérea. 

 

Diárias - As diárias para viagem são valores pagos habitualmente ao colaborador para cobrir despesas 

com hospedagem, transporte e alimentação em atividades de campo. A comprovação deve ser feita 

por meio de recibo, no modelo fornecido pelo Funbio, juntamente com o comprovante de pagamento. 

 

Adiantamento de viagens -  Também são recursos destinados a despesas de viagens, porém mediante 

a prestação de contas por parte dos colaboradores e sendo assim, plausível de reembolso ou 

devolução. 

 

As instituições que fazem a utilização de adiantamentos de viagens devem fazer o lançamento das 
despesas, somente quando as mesmas forem prestadas contas por parte do beneficiário, mesmo que 
ainda não tenha ocorrido a devolução e/ou ressarcimento. E as comprovações dos gastos devem ser 
por meio de documento fiscal válido. 

 

Remuneração de equipe, encargos trabalhistas e benefícios - Para fins de comprovação da 

remuneração de colaboradores ativos ao projeto devem ser por meio de contracheques, guias de 

recolhimento de impostos e encargos (DARF, GPS e GRF) e de faturas ou notas fiscais no caso dos 

benefícios.  

 

No caso do recolhimento ou pagamento de encargos, benefícios e outras faturas por meio de um único 

documento com valor global, deve ser encaminhando ao FUNBIO um detalhamento apresentando os 

valores pertencentes aos colaboradores ativos ao projeto relacionando com o total apresentado na 

guia de recolhimento. 
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No caso de lançamentos de salários onde o orçamento foi elaborado considerando em um único 

insumo os salários e os encargos, o lançamento deverá ser feito em duas vezes, um para cada tipo de 

despesa. 

 

Pagamentos de Serviços de terceiros de pessoa física – Profissionais autônomos: esse item abrange 

todos os serviços contratados através de profissionais autônomos sem vínculo empregatício com a 

instituição proponente ao projeto. 

 

A comprovação deve ser feita por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA) acompanhados das 

guias de recolhimento dos encargos incidentes, bem como seus respectivos comprovantes de 

pagamento. 

 

 

Pagamentos de Serviços de terceiros de pessoa jurídica - esse item abrange todos os serviços 

contratados junto às entidades de natureza jurídica, como empresas, companhias, associações, etc. 

 

Devem ser observados os encargos incidentes e o envio das guias de recolhimento. 

 

Nos casos em que os prestadores do serviço forem enquadrados em algum regime especial de 

tributação como o Simples Nacional ou forem beneficiados por alguma isenção, juntamente com o 

comprovante fiscal deve ser enviada uma declaração apresentando tais informações devidamente 

assinada pelo fornecedor. 

 

 

Materiais de consumo - Deve ser comprovado por meio de Nota Fiscal, Cupom Fiscal ou Fatura.  

 

 
 Equipamentos permanentes Equipamentos e materiais permanentes destinados às 

atividades-fim dos projetos devem ser comprovados por nota fiscal, cupom fiscal 

ou fatura com a identificação do equipamento adquirido. Caso não esteja descrito, 

é necessária a identificação do equipamento pela instituição. 

 

 No caso de aquisições de Materiais de Consumo e Equipamentos no mercado 

internacional devem ser enviados contrato de câmbio, invoice ou nota fiscal com a 

identificação do item adquirido, como também as guias de recolhimentos dos 

impostos incidentes. Se a aquisição não estiver descrita, é necessária a identificação 

por parte da instituição. 

 

Contrapartida 

 

As despesas de contrapartida (quando for o caso) devem ser comprovadas assim como as despesas do 

projeto, ou seja, por meio de documentações fiscais. Salvo as exceções em que não haja o 

comprovante fiscal do serviço e/ou do equipamento, pode ser comprovada por meio de declaração, a 

qual  deve conter: nome do projeto, nome do serviço e/ou equipamento, número da atividade a qual 

pertence, período da utilização, valor unitário, quantidade e total, devidamente assinada pelo 

coordenador do projeto. 
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3.3.3 Relatório Final 
 

Ao término do projeto, a Instituição Responsável pelo Projeto deve encaminhar ao FUNBIO e ao GCP 
REM MT o Relatório Final de Atividades3 (Anexo A2) no qual deve-se informar: 
 

a. O grau de alcance dos objetivos e resultados, com base nos indicadores estabelecidos. 

 
b. As principais questões surgidas durante a execução do projeto, bem como as soluções 

encontradas para resolvê-las. 

 
c. As principais lições e contribuições do trabalho desenvolvido no campo da conservação e/ou 

uso sustentável da biodiversidade. 

 
d. As perspectivas futuras, tendo em vista a continuidade e/ou a ampliação das ações 

inicialmente apoiadas pelo FUNBIO. 
 

e. O resumo financeiro do projeto. 

 

O Relatório Final deve ser apresentado ao FUNBIO em até 30 dias após a finalização do projeto. 
 

A análise e o retorno do FUNBIO solicitando ajustes ocorrem em até 30 dias após o recebimento do 
relatório. 

 

A formalização do encerramento será por meio da celebração de um Termo de Encerramento de 
Projeto. 

 

3.3.4 Monitoramento in loco 
 

Além do acompanhamento por intermédio dos relatórios, o FUNBIO prevê a realização de visitas de 

monitoramento aos projetos apoiados. A agenda da visita será enviada pelo FUNBIO com no mínimo 

5 dias de antecedência para conhecimento e ajustes da Instituição Responsável pelo Projeto. 

 

Os principais aspectos dos monitoramentos in loco são: 
 

a. Avaliação da necessidade de ajuste dos indicadores de resultados previstos no projeto. 

 
b. Orientação e esclarecimento de dúvidas da Instituição Responsável pelo Projeto e dos 

parceiros sobre a aplicação das condições e dos procedimentos previstos neste Manual. 
 

c. Orientação sobre a utilização do Sistema Cérebro. 

 
d. Conferência do arquivamento da documentação que respalda os Relatórios de 

Acompanhamento Físico-Financeiro e os processos de compras e contratações. 

 
e. Diagnóstico e avaliação da necessidade de consultoria externa para aspectos técnicos 

específicos relativos às ações do projeto. 
 

                                                                 
3 Está sendo desenvolvido a ferramenta de monitoramento do Programa REM MT conhecido por Monitoring, Evaluation and 
Learning (MEL) de modo que podem acontecer adaptações do modelo apresentado. Toda e qualquer alteração no documento 
anexo a este manual será apresentada de maneira formal pelo FUNBIO e em tempo hábil para adaptação pela Instituição 
Responsável pelo Projeto 
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f. Os impactos das atividades relatadas nos documentos encaminhados ao FUNBIO. 

 
g. Identificação do apoio nas obras, instalações, veículos e equipamentos adquiridos com 

recursos do projeto. 

 
h. Verificação e análise dos documentos financeiros e contábeis originais que comprovem o uso 

adequado dos recursos. 

 

Os seguintes aspectos, entre outros, podem levar o FUNBIO e o GCP REM MT a visitarem, 
excepcionalmente, o projeto: 
 

a. O não envio dos relatórios previstos. 
 

b. O envio recorrente de documentação incompleta anexada aos relatórios. 

 
c. O esclarecimento insatisfatório de dúvidas apresentadas ao FUNBIO pelo Coordenador do 

Projeto. 

 
d. A incompatibilidade recorrente entre documentação enviada e os dados contidos nos 

relatórios; 
 

e. Atraso na execução de atividades fundamentais para o andamento do Projeto. 

 

OBS.: Para o desempenho das atividades de monitoramento e avaliação o FUNBIO poderá se valer do 
serviço de terceiros. 

 

 

Tabela 2: Prazos para envio e análise/aprovação 

Produto Periodicidade Prazo para envio Análise/Aprovação 

Relatório de Resultados do 
Projeto 

Semestral 

10 dias úteis do semestre ou 
quando atingir 70% do saldo do 

Projeto adicionado ao valor 
desembolsado no período 

anterior 

3 semanas a partir do 
recebimento  dos 

relatórios Técnico e 
Financeiro 

Relatório de Acompanhamento 
Físico-Financeiro (Prestação de 
Contas) 

Semestral 

10 dias úteis do semestre ou 
quando atingir 70% do saldo do 

Projeto adicionado ao valor 
desembolsado no período 

anterior 

3 semanas a partir do 
recebimento  dos 

relatórios Técnico e 
Financeiro 

Lançamento das Despesas no  
Sistema Cérebro 2.0* 

Mensal     

       

Relatório Final (técnico e 
financeiro) 

Final do 
Projeto 

30 dias após a finalização do 
projeto 

3 semanas  a partir do 
recebimento dos 

relatórios Técnico e 
Financeiro 
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Compete à Instituição Responsável pelo Projeto: 

 

a. Fornecer ao FUNBIO as informações e esclarecimentos solicitados e concernentes ao 
acompanhamento e controle da execução do projeto. 

 
b. Apoiar o planejamento e a realização da visita de campo do FUNBIO e facilitar o acesso às 

informações e documentos relacionados com sua execução. 
 

c. Atender auditores e consultores credenciados e designados pelo FUNBIO. 
 

3.4. Produtos gerados pelo projeto 

 

São considerados produtos gerados pelo projeto todos os relatórios, folders, cartazes, vídeos etc. 

previstos no projeto. Deste modo devem ser doadas cópias ao Centro de Documentação do FUNBIO 

por ocasião das visitas de monitoramento ou no envio do Relatório Final. 
 

3.5. Documentação e arquivo 

 

A Instituição Responsável pelo Projeto deverá arquivar os documentos necessários à verificação dos 

processos por um período de cinco anos após o término do projeto ou pelo prazo exigido pela 

legislação vigente aplicável a cada situação, o que for maior. 
 

 

Sempre que solicitada, deverão estar disponíveis para auditoria os originais dos seguintes 
documentos: 
 

Contrato. 

Projeto. 

 
Plano de Trabalho. 

 

Relatórios de acompanhamentos. 

 

Dossiê contendo o processo das contratações: TdRs, currículos, pedidos de proposta, pedidos 
de compra, processos de seleção, instrumentos contratuais e aditivos. 

 

Documentos fiscais e contábeis do projeto. 
 
 
 
 

 

4 - Comunicação 
 
 

 

4.1. Publicidade 

 

Os projetos reconhecerão a participação do Programa REM MT e do FUNBIO em toda divulgação que 

fizer das atividades apoiadas. Como reconhecimento entende-se a menção dos parceiros em eventos 

públicos, entrevistas e comunicados enviados aos meios de comunicação com o uso da barra de 
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parceiros que o FUNBIO disponibilizará.  O seu uso em materiais de divulgação deverá ser aplicada 

mediante prévia aprovação por parte do FUNBIO. 

 

Além disso, as instituições envolvidas na execução dos projetos deverão cooperar com o FUNBIO em 

todo e qualquer esforço em coletar fotos ou informações sobre as atividades desenvolvidas ou outros 

pontos relacionados ao projeto. 

 

Deverão ser encaminhadas ao FUNBIO cópias de todos os materiais que mencionem ou se refiram ao 

Programa, sejam eles impressos ou eletrônicos (rádio, TV, internet, vídeo, etc.), incluindo aqueles 

publicados após o término do Contrato. 

 

A divulgação total ou parcial dos resultados técnicos e de todo e qualquer desenvolvimento ou 
inovação tecnológica pela Instituição Responsável Pelo Projeto deve incorporar em lugar visível a 
seguinte frase: “O Projeto (NOME DO PROJETO) I) é apoiado com recursos da Cooperação Alemã com 
recursos financeiros do KfW e do BEIS com implementação do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
– FUNBIO por meio do Programa REDD Early Movers – Mato Grosso (REM MT)”. 

 

Os projetos desenvolvidos pelos subcontratados da Instituição Responsável pelo Projeto deverão 

divulgar a seguinte frase: “A realização do Projeto xxxxx (inserir o nome do Projeto que deu origem ao 

apoio) é apoiado com recursos da Cooperação Alemã com recursos financeiros do KfW e do BEIS com 

implementação do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – FUNBIO por meio do Programa REDD Early 

Movers – Mato Grosso (REM MT)”. 

 

As instruções para uso das logomarcas dos Programa REM MT e parceiros encontram-se anexas a este 

manual. 

 

4.2. Direitos sobre os resultados dos projetos 

 

Todo o material gerado pelo projeto será de propriedade da Instituição Responsável pelo Projeto, que 
ao celebrar o contrato de apoio, concede o acesso e uso  sem ônus pelo FUNBIO, Grupo de 
Coordenação do Programa REM MT, para fins não comerciais. 

 

5. Salvaguardas Socioambientais de REDD+  
 
 

A execução do Programa REM MT prevê que o uso de seus recursos deve seguir o cumprimento de 
acordo com as salvaguardas de Cancun e com as diretrizes de sustentabilidade do KfW, assim como as 
medidas e ações determinadas em decorrência de uma avaliação comparativa do Sistema Ambiental 
e Social – ESSA (Environmental and Social System Assessment). O Programa também está alinhado ao 
primeiro sumário de Salvaguardas de REDD+, conforme o Marco de Varsóvia para REDD+ e demais 
decisões sob a UNFCCC. O Sumário de informações de salvaguardas estabelecido no âmbito da ENREDD 
é a base principal para o Programa REM MT.  
 
As Salvaguardas são diretrizes que visam potencializar os impactos positivos e reduzir os impactos 
negativos relacionados às ações de REDD+. Tais medidas devem ser adotadas de modo a gerenciar 
riscos no desenho e na implementação das ações previstas nos projetos, contribuindo para alimentar 
o Sistema de Informações de Salvaguardas que visa contribuir para:  
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● Melhorar o desempenho do Sistema Estadual de REDD+ do Estado de MT, na medida em que 
atribui transparência e permite avaliações periódicas e adequações que forem necessárias; 

● Promover um ambiente de confiança entre atores locais, nacionais e internacionais por meio 
da participação multissetorial na discussão sobre salvaguardas; 

● Ampliar a transparência necessária para atrair investidores nacionais e internacionais; 
● Facilitar o compartilhamento de informações entre os diferentes níveis de governança de 

REDD+ no Brasil, articulando-se com potenciais Sistemas de Informações de Salvaguardas em 
nível nacional. 

O Programa REM MT definiu os princípios de salvaguardas para o estado de Mato Grosso, em 
consonância com o Governo Federal e as Salvaguardas de Cancun. 
 

Salvaguardas de Cancun4 

Salvaguarda 1. Ações complementam ou são consistentes com os objetivos de 

programas florestais e convenções e acordos internacionais relevantes; 

Salvaguarda 2. Estruturas de governança nacionais transparentes e eficazes, levando em 

conta a legislação nacional e soberania; 

Salvaguarda 3. O respeito pelos conhecimentos e direitos de povos indígenas e membros 

de comunidades locais, tendo em conta as obrigações internacionais relevantes, as 

circunstâncias e leis, e observando que a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a 

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas;   

Salvaguarda 4. A participação plena e efetiva das partes interessadas relevantes, em 

particular povos indígenas e comunidades locais, nas ações referidas nos parágrafos 70 e 

72 desta decisão; 

Salvaguarda 5. Ações consistentes com a conservação das florestas naturais e 

diversidade biológica, assegurando que as ações referidas no parágrafo 70  da Decisão 

1/CP 16 não sejam utilizadas para a conversão de florestas naturais, mas usadas para 

incentivar a proteção e conservação de florestas naturais e seus serviços ecossistêmicos, 

e para melhorar outros benefícios sociais e ambientais;  

Salvaguarda 6. Ações para enfrentar os riscos de reversões de resultados de REDD+; 

Salvaguarda 7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões de carbono para outras 

áreas. 

Quadro 1 - Salvaguardas de Cancún 

Salvaguardas do Estado de Mato Grosso (2016) 

Princípio 1. O Sistema Estadual de REDD+ e seus programas reconhecem e respeitam os 

direitos a terras, territórios e recursos. 

Princípio 2. Os benefícios do Sistema Estadual de REDD+ e seus programas são 

compartilhados equitativamente entre todos os titulares de direitos e atores relevantes. 

Princípio 3. O Sistema Estadual de REDD+ e seus programas melhoram, em longo prazo, a 

segurança dos meios de vida e o bem-estar dos Povos Indígenas e das comunidades 

locais e tradicionais, com atenção especial para as mulheres e as pessoas mais 

marginalizadas e/ou vulneráveis. 

Princípio 4. O Sistema Estadual de REDD+ e seus programas contribuem para a boa 

governança, para os objetivos mais amplos de desenvolvimento sustentável e para a 

justiça social.  

                                                                 
4 Decisão 1/CP.16, Apêndice I, par. 2. da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC, na sigla em inglês) 
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Princípio 5. O Sistema Estadual de REDD+ e seus programas mantêm e melhoram a 

biodiversidade e os serviços ecossistêmicos. 

Princípio 6. Todos os titulares de direitos e atores relevantes participam de maneira 

plena e eficaz do Sistema Estadual de REDD+ e seus programas. 

Princípio 7. O Sistema de REDD+ e seus programas cumprem com as leis locais e 

nacionais, tratados, convenções e outros instrumentos internacionais relevantes 

Quadro 2 - Salvaguardas do Estado do Mato Grosso (2016) 

Princípios definidos nas Salvaguardas Brasileiras de REDD+ 

1. Cumprimento legal: Atendimento aos requerimentos legais e aos acordos 

internacionais aplicáveis;  

2. Reconhecimento e garantia de direitos: Reconhecimento e respeito aos direitos de 

posse e de uso da terra, de territórios e de recursos naturais;  

3. Distribuição dos benefícios: Distribuição justa, transparente e equitativa dos 

benefícios que resultarem das ações de REDD+;  

4. Sustentabilidade econômica, melhoria de qualidade de vida e redução de pobreza: 

Contribuição para diversificar a economia sustentável no uso dos recursos naturais;  

5. Conservação e recuperação ambientais: Contribuição para conservar e recuperar os 

ecossistemas naturais, a biodiversidade e os serviços ambientais;  

6. Participação: Participação para elaborar e implementar as ações de REDD+ e os 

processos de tomada de decisão;  

7. Monitoramento e transparência: Disponibilidade plena de informações relacionadas 

às ações de REDD+;  

8. Governança: Promoção de melhor governança, articulação e alinhamento com as 

políticas e diretrizes nacionais, regionais e locais 

Quadro 3 - Princípios das Salvaguardas Brasileiras 
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6 – Anexos 
 
 
 
 

 

ANEXO A1 - Modelo de Relatório de Resultados Semestral 
 

ANEXO A2 - Modelo de Relatório Final 
 
ANEXO A3 - PO-12.2014 Procedimentos Operacionais de Compras e Contratações 
 
ANEXO A4 - Formulário para Concessão de Bolsas 
 
ANEXO A5 - Manual de Uso da Marca do REM MT 
 
ANEXO A6 – Modelo de Pagamento de Diária 
 
ANEXO A7 – Relação de contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


