
                    
                  

PLANO DE TRABALHO 
PROJETO VOLUNTÁRIOS BB - EDIÇÃO 2013 

 
 

1. DADOS CADASTRAIS       DATA :        15/03/2013                 
o 
1.1.  Projeto 
Título: 

A Biodiversidade preservando as águas do Planeta ! 
Período de realização: Local de desenvolvimento do trabalho/ município/UF: 

01/06/2013 a 31/05/2014 RPPN Mata da Serra – Vargem Alta ES 
1 – Recursos FBB (R$): 2 - Recursos do Proponente (R$): 3 - Recursos de Terceiros (R$): Valor Total do Projeto (R$) (1+2+3): 

36.494,00   8.100,00  44.594,00 
 

1.2.  Entidade proponente do Projeto 
Nome da Entidade: CNPJ: 

ONG Caminhadas e Trilhas – Preserve 08.310.113/0001-03 
Endereço (rua, número): Bairro: 

Rua Professor Domingos 78/402 Independência 
Município: UF: CEP: 

Cachoeiro de Itapemirim ES 29306.370 
Código e descrição da natureza jurídica (Cadastro do CNPJ): 

306-9 – Outras Formas de Fundações Mantidas com Recursos Privados 
(DDD) Telefone:  (DDD) Fax: E-mail: 

(28) 3515.1092 (28) 3515.1092 joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br 
 

Nome do representante legal: Cargo: Profissão: 

João Luiz Madureira Júnior Presidente  Bancário 
Estado Civil: CPF: RG/Órgão emissor/UF: Cidade de residência: UF: 

Casado 802.932.637-87 506.954/SSP/ES Cachoeiro Itapemirim ES 
(DDD) Telefone: (DDD) Celular: (DDD) Fax: E-mail: 

(28) 3515.1092 (28) 9915.6889 (28) 3515.1092 joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br 
 

Nome do responsável pelo acompanhamento do Projeto: Cargo/função: 

João Luiz Madureira Júnior Presidente 
(DDD) Telefone: (DDD) Celular: (DDD) Fax: E-mail: 

(28) 3515.1092 (28) 9915.6889 (28)3515.1092 joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br 
 

1.3.  Agência de relacionamento do Projeto 
Nome da Dependência UF: Prefixo/DV: 

Rio Novo do Sul  ES 3760-5 
Nome do Gerente Geral: Matrícula/DV: 

João Bosco Ovani de Souza 4.798.059-1 
Estado Civil: CPF: RG/Órgão emissor/UF: Cidade de residência: UF: 

Casado 095.690.537-47 10534130/SSP/MG Rio Novo do Sul ES 
DDD/Telefone: DDD/Celular: DDD/Fax: E-mail: 

28.3533.1126 28.9885.1544 28.3533.1638 emaildojoao@bb.com.br 
Manifestação da agência, sob assinatura e carimbo: Data: 

  
 

Funcionário da agência responsável pelo acompanhamento do Projeto: Cargo: Matrícula/DV: 

João Luiz Madureira Junior Gerente Servicos  4.910.801-8 
(DDD) Telefone: (DDD) Celular: (DDD) Fax: E-mail: 

28.3533.1126 28.9915.6889 28.3533.1638 joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br 
 

1.4.  Superintendência do Banco jurisdicionante  
Superintendência: Prefixo/DV: (DDD) Telefone: 

   
Nome do Gerente de Módulo DS: Matrícula/DV: 

  
Despacho da Super, sob assinatura e carimbo: Data: 

  

 
 
 



 
2. INTRODUÇÃO 
 

Cenário - Caracterizar a região, com os seus elementos geográficos, históricos e ambientais, e detalhar a situação socioeconômica do 
município ou região: 

 
A RPPN Mata da Serra (RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural), com seus 14,54 
hectares, é uma das duas  únicas Unidades de Conservação localizada no município de Vargem 
Alta-ES, criada pela Portaria ICMBIO Nº 105/2008, de 30 de Dezembro de 2008. A propriedade 
onde está inserida a RPPN, denominada Sítio Recanto da Serra, possui uma área total de 22,90 
ha, sendo assim, a área ocupada pela RPPN é de 63,50% da propriedade  nas coordenadas N = 
77177600 – E = 294800 – DATUM SAD 69.  
A RPPN localiza-se na comunidade de São Benedito, de colonização tipicamente italiana. A região 
possui muito verde e águas. A Mata Atlântica sobressai-se na paisagem. Vários córregos são 
formadores de diversas cachoeiras, com destaque para Cachoeira do Caiado. A 2 kms da 
propriedade, a linha Férrea Centro Atlântica passa dentro de uma mata e relembra a histórica 
colonização da região. Vale ressaltar a proximidade do sítio ao distrito de Matilde, município de 
Alfredo Chaves. É uma região também de muitas cachoeiras, rios e matas. Destaque para a 
Cachoeira de Matilde, considerada uma das mais belas do País. Matilde é centro de referência 
para os esportes radicais no Estado. Não muito distante do Sítio, em torno de 50 km, entre as 
Serras Capixabas, temos Venda Nova do Imigrante, Conceição de Castelo, Castelo, Domingos 
Martins e Marechal Floriano. Nestes municípios, ressaltamos as belezas dos Parques Estaduais da 
Pedra Azul e do Forno Grande, o crescimento do agroturismo, a sólida rede hoteleira, a 
colonização italiana e alemã e a beleza da natureza, onde, em vários pontos, avista-se a 
imponência do Pico da Bandeira, do alto de seus 2.890 metros de altitude, localizado no Parque 
Nacional do Caparaó. 

Vargem Alta é um Município Capixaba situado no sul do Espírito Santo,na região serrana, com 417 
km2, limitando-se ao norte com o município de Domingos Martins, ao sul, com Itapemirim, a leste, 
com Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves e a oeste, com Cachoeiro de Itapemirim e Castelo. Dista 

136 km de Vitória, a Capital do Espírito Santo . 

Além da sede, com altitude de 620 metros, é compreendido pelo distrito de Castelinho, Jaciguá, 
Prosperidade e São José de Fruteiras. O relevo apresentado varia, de fortemente ondulado, a 
montanhoso, possuindo quedas d’água que formam inúmeras cachoeiras e corredeiras. O ponto 
mais elevado é a Pedra do Canudal, com altitude de 870 metros. As bacias que compõem a 
paisagem hidrográfica do município são as do Rios Novo e Itapemirim, cujas áreas são de 184 e 
233 km2, respectivamente, destacando-se como principais rios, o Fruteiras e o Novo. Com relação 
à caracterização hídrica, temos um período úmido que permite definir a duração da estação 
chuvosa de 10 meses, sendo parcialmente secos os meses de agosto e setembro. O índice de 
umidade no verão é de 1,57% e no inverno de 0,92%. Na parte norte é frequente a precipitação de 
granizo no período compreendido de junho a agosto. A temperatura média das máximas do mês 

mais quente fica em torno de 30,3ºC e a mínima do mês mais frio fica próxima a 11,5ºC. 

Sendo um município relativamente novo, emancipado de Cachoeiro de Itapemirim em 1988, 
Vargem Alta possui aproximadamente 20.000 habitantes, e tem sua atividade econômica baseada 
na agricultura,notadamente café, hortigrangeiros, uva, abacate, entre outros, extração de madeira, 
como eucaliptus, pinus, entre outros, extração e beneficiamento de rochas ornamentais e 
derivados e serviços. Vem desenvolvendo atualmente atividade turística, aproveitando sua 
natureza e o excelente clima. Mesmo com pressão sobre o meio ambiente, já há movimentos 
fortes de preservação da Mata Atlântica, sendo a RPPN Mata da Serra um exemplo emblemático. 
Por sua proximidade com Cachoeiro de Itapemirim, com 200.000 habitantes, sofre grande 
influência deste município. A RPPN, gerida pela ONG Caminhadas e Trilhas – Preserve 
(www.caminhadasetrilhas.com.br),vem norteando movimentos de preservação ambiental na 

região. 

 
 

 
 

http://www.caminhadasetrilhas.com.br/


 
3. APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE 
 

Tecer comentários sobre a instituição tais como: finalidade, local de funcionamento, tempo de atividade, número de beneficiários já 
atendidos direta e indiretamente pelos projetos executados e outras informações julgadas apropriadas:  

A Ong Caminhadas e Trilhas  - Preserve , CNPJ 08.310.113/0001-03, fundada em 09/2006, tem, 
entre seus principais objetivos, apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção 
da qualidade de vida do ser humano, do meio ambiente e do ecossistema em geral (documentação 
estatutária em anexo). 
Surgida de ação voluntária de alguns amigos, no início da década de 2000, que se juntaram para 
pensar o movimento preservacionista no Estado. Veja Portal  www.caminhadasetrilhas.com.br . 
Entre várias atividades já realizadas e em realização, podemos citar, entre outras: 

1. Criação da RPPN Mata da Serra, projeto inicial reconhecido e premiado pela Aliança para a 
Conservação da Mata Atlântica, Fundação SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional, 
Critical Ecosystem Partnershif Fund, Conservation Internacional, Fundo Mundial para o 
Meio Ambiente (GEF), Banco Mundial, Fundação MacArthur e Governo Japonês; 

2. Idealizadora da criação do Monumento Natural Municipal Falésias de Marataízes ES, 
Decreto Municipal E-193/2008 ; 

3. Execução do Projeto de Criação da RPPN Mata do Macuco, em Presidente Kennedy ES, 
Instrução de Serviço 151-S/2010; 

4. Incentivo para implementação da APA (Área Proteção Ambiental) Central de Marataízes, 
bioma Mata Atlântica, Lei Municipal 047/1997; 

5. Participação em Conselhos Estaduais Ambientais e Municipais, do Monumento Natural 
Estadual do Frade e a Freira, do Monumento Natural Municipal do Itabira e do Monumento 
Natural Municipal das Falésias; 

6. Participação em estudos para a criação do Monumento Natural Municipal da Cachoeira do 
Caiado; 

7. 13 anos promovendo eventos ecológicos e ambientais, notadamente caminhadas mensais 
e anuais,que têm por objetivos a promoção do bem estar individual e coletivo, enfatizar a 
qualidade de vida, promover o turismo rural,de aventura e sustentável,gerar renda para 
comunidades locais e regionais,divulgar potencialidades locais,regionais e nacionais; 

8. Gestora da Caminhada Litorânea de Marataízes ES, sendo a VIII Edição, em 26 de janeiro 
de 2013, evento de porte internacional, com presença, em média, de 1.000 pessoas, com 
participação de Empresas Públicas e Privadas, como parceiras e patrocinadoras, que entre 
seus objetivos, estão a promoção do desenvolvimento turístico do município, valorizar a 
preservação ambiental, história e cultura, gerando renda e emprego ; 

9. Criação e Participação nos estudos do Projeto Árvores na Ruas – Refloreste Sua Cidade; 
10. Criação e gestão do Circuito Turístico Falésias e Lagunas de Marataízes ES; 
11. Apoio a Prefeituras e Empresas Privadas na realização de eventos ambientais; 
12. Ações em defesa da preservação e manutenção da Estrada de Ferro das Montanhas 

Capixabas, um reduto de turismo, história, cultura, emprego e transporte; 
13. Reconhecimento pelo Banco do Brasil destas ações, já sendo publicado em canais internos 

externos do BB, notadamente na Revista BB.Com.Você. Visita ao Instituto Guga em 2011, 
como prêmio pelos trabalhos ambientais. 

14. A RPPN Mata da Serra, gerida pela Ong, e foco deste Projeto Voluntário, foi contemplada 
entre poucos Projetos Nacionais, pela Fundação SOS Mata Atlântica, Conservação 
Internacional e The Nature Conservancy, de apoio financeiro e técnico para execução do 
Plano de Manejo, que já se encontra devidamente protocolizado no ICMBIO, em Brasília. 
Poucas Unidades de Conservação no Brasil possuem Plano de Manejo 

15. Aprovação pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis IBAMA, através do Ofício 165/2011/DIPRAM/IBAMA/ES, em 27/06/11, 
Processo 02009.000668/2011-63, homologando a RPPN como uma AMAS – Área de 
Soltura e Monitoramento de Animais Silvestres, caracterizando como área prioritária 
no Estado. Já ocorreu diversas solturas de animais, notadamente pássaros e 
mamíferos. Este fato está relacionado com o objetivo deste Projeto. Projeto premiado 
pelo Prêmio Cooperativa do Ano, recebido pela Unimed Sul Capixaba Cooperativa de 
Trabalho Médico, pelo apoio dado a este Projeto AMAS na RPPN Mata da Serra. 

 
 
 

http://www.caminhadasetrilhas.com.br/


4. JUSTIFICATIVAS 
 

A justificativa é a resposta do porquê da realização do projeto e a razão pela qual se acredita que é importante apoiá-lo. Abordar as 

origens dos problemas e suas consequências, as alternativas para solucioná-las (medidas práticas) e o resultado que se pretende 
atingir com a implantação do projeto. Informar sobre a existência de outros parceiros na execução do projeto:  

 
Dentro dos objetivos ambientais do Projeto Voluntários BB, podemos citar a conservação da 
Biodiversidade, a conservação dos Recursos Hídricos e incentivo a Preservação Ambiental. O 
Projeto “A Biodiversidade preservando as águas do Planeta”  será executado na Reserva Particular 
do Patrimônio Natural Mata da Serra, em Vargem Alta, Espírito Santo, na qual, entre outros 
Projetos, destaca-se o convênio com o Ibama  para funcionar como uma AMAS – Área de Soltura 
e Monitoramento de Animais Silvestres, sendo área  prioritária no Estado. 
A RPPN, dentre os seus 22 hectares, possui aproximadamente 14 hectares de área protegida, do 
bioma Mata Atlântica. Esta Floresta regenerada tem aproximadamente 70 anos e abriga várias 
espécies de animais, como aves, mamíferos, anfíbios, répteis, etc. Porém, como toda área foi 
devastada no início do Século XX, esta floresta não é rica em alimentos para a fauna. Além disso, 
como estão sendo soltas várias espécies de animais, é uma grande oportunidade para estes 
animais, capturados pelo homem, retornarem a natureza. 
Entre as espécies catalogadas, foram 124 espécies de aves (vide relatório anexo), distribuídas em 
21 ordens e 42 famílias. Entre os mamíferos, 15 espécies, distribuídas em 05 ordens e 11 famílias. 
Destaque dentre estes mamíferos, para 3 espécies de primatas inseridos no Plano de Ação 
Nacional para a Conservação dos Mamíferos da Mata Atlântica Central, aprovado por meio da 
Portaria 134/2010, do ICMBIO. Podemos citar o Sagui da Serra, Callithrix flaviceps, como um dos 
símbolos da Reserva e que está dentro deste Plano de Ação Nacional . Também foram flagrados 
mamíferos de grande porte, como a jaguatirica e a onça parda. Vale destacar o registro de uma 
variedade imensa de insetos, anfíbios, répteis, peixes e crustáceos. 
A vegetação predominante da RPPN é originária da Mata Atlântica, com características de mata 
secundária e em regeneração, com poucas áreas de matas primitivas. Também possui 
aproximadamente 3 hectares de pastos, para pequena criação de Cavalos Quarto de Milha de 
Competição. Conforme citado acima, este pedaço significativo de Mata Atlântica não possui 
árvores nativas, com produção suficiente de alimentos, para a fauna nativa e a fauna reintroduzida 
na natureza. Este é um dos pontos chaves deste nosso Projeto. 
O município de Vargem Alta é conhecido como um produtor de águas. E uma de suas bacias é a 
do Rio Novo, cuja uma das nascente ocorre nas cabeceiras da RPPN, formando o Córrego São 
Benedito.  
Queremos então, com o plantio de 1.500 mudas de árvores frutíferas nativas da Mata Atlântica 
favorecer a biodiversidade, principalmente a avifauna. Estas mudas serão encomendadas em 
hortos especializados já em estágio avançado de crescimento, com aproximadamente 1,50 metros, 
e num tempo célere, já estará produzindo os frutos necessários. O trabalho natural da fauna fará 
um serviço ambiental fantástico aumentando a cobertura vegetal, e o mais importante, uma 
cobertura ambiental com qualidade que favorecerá as nascentes e cursos d’águas . 
Teremos então uma conexão entre biodiversidade, preservação ambiental e proteção das águas. 
 Entre os parceiros da RPPN temos a Unimed Sul Capixaba, Prefeitura Municipal de Vargem Alta, 
Fundação SOS Mata Atlântica, entre outros. 

 
5. OBJETIVOS 
 

5.1.  Geral 
Definir claramente o objetivo geral do projeto, ou seja, aquilo que se pretende alcançar: 

. Plantio de 1.500 mudas de árvores frutíferas em estágio avançado de crescimento. 

. Este plantio será nas bordas da Floresta, em volta das inúmeras nascentes da RPPN, nas 
margens do Córrego e alguns seletivamente introduzidas na Mata Atlântica; 
. Manutenção desta mudas e substituição daquelas perdidas naturalmente. 
. Incremento da quantidade dos animais da fauna local, tendo em vista o aumento da oferta de 
alimentos. 
. Proteção da águas e preservação da Bacia do Rio Novo. 
. Divulgação do Projeto, formando uma cadeia exemplar de desenvolvimento sustentável. 

Vide Portal da RPPN:      www.caminhadasetrilhas.com.br/rppnmatadaserra 
Obs: os orçamentos com os tipos de árvores são propositivos podendo ser alterados de acordo 
com o desenvolvimento do Projeto, não fugindo de seus propósitos. 

 
 
 



5.2.  Específicos 
Definir claramente os objetivos específicos , a partir do objetivo geral, os quais deverão corresponder à solução de problemas e/ou 
aproveitamento de potencialidades diagnosticadas: 

 
Os objetivos serão o plantio das 1.500 árvores frutíferas. Além do ganho em biodiversidade, com o 
consequente ganho em preservação ambiental e das águas, a RPPN e a Ong poderão se 
fortalecer e continuar exercendo sua missão. 
Também estamos investimento em Educação Ambiental na RPPN e no Projeto Meu Ninho, Minha 
Vida (Ninhos Artificiais), e este Projeto  terá um papel de sinergia muito importante. 
A RPPN poderá ser um instrumento de divulgação dos patrocinadores deste Projeto. 
Enfim, a natureza será inteiramente favorecida e, por consequência o homem. 

 

 
6. PÚBLICO-ALVO 
 

6.1.  Identificação do público-alvo  
Descrever os aspectos sociais, econômicos, culturais etc., do público-alvo participante. Especificar se o público pertence aos segmentos: 
mulheres, crianças, adolescentes, quilombolas, assentados, catadores, indígenas. etc. 

O público-alvo neste Projeto será diretamente a natureza, sua fauna, flora e as águas. 
Mas o Ser Humano será muito favorecido, principalmente nossas crianças. A comunidade local, de 
aproximadamente 2.000 pessoas, terá mais contato com o Projeto, bem como o Município de 
Vargem Alta . E a finalidade fim, que é a preservação da fauna, flora e, por consequência, as águas 
do Planeta.  
 
 
 
 

 

6.2.  Número de participantes  
Indicar a quantidade de participantes diretos e indiretos, para que se possa estabelecer a relação custo/benefício:  

Participantes diretos Participantes indiretos 

 
10 pessoas entre proprietários e 
trabalhadores 

 
Comunidade local (2.000 pessoas) e 
município (20.000 pessoas) e a fauna/flora 

 
7. ENTIDADE EXECUTORA DO PROJETO 
 

Preencher este campo somente quando a proponente não for responsável pela execução do projeto. 

Nome da Entidade: CNPJ: 

  
Endereço (rua, número): Bairro: 

  
Município: UF: CEP: 

   
Código e descrição da natureza jurídica (Cadastro do CNPJ): 

 
(DDD) Telefone:  (DDD) Fax: E-mail: 

   
 

Nome do representante legal: Cargo: 

  
Profissão: Estado Civil: CPF: Número RG/Órgão emissor/UF: 

    
(DDD) Telefone: (DDD) Celular: (DDD) Fax: E-mail: 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                
                               

8. Declaração da Entidade 
Na qualidade de representante legal da Entidade proponente, para fins de prova junto à 
Fundação Banco do Brasil, declaro que: 
 

a) Para os efeitos e sob as penas da Lei, em especial o contido no artigo 299 
do Código Penal, inexiste qualquer débito em mora ou qualquer situação 
de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade 
da Administração Pública Federal, Direta ou Indireta, em nome do 
proponente, que impeça a transferência de recursos oriundos da 
Fundação Banco do Brasil para o projeto apresentado; 

b) Não contamos com outras fontes de recursos para as mesmas despesas 
custeadas pela Fundação Banco do Brasil neste projeto; 

c) Inexistem, no corpo diretivo da proponente, integrantes do Conselho 
Curador, da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal da Fundação 
Banco do Brasil, em caráter efetivo ou suplente; 

d) Inexistem, no corpo diretivo da proponente, representantes do Banco do 
Brasil, membros da Diretoria Executiva do Banco. 

 
Declaro ainda que esta instituição não pratica ou aceita a exploração de trabalho 
escravo/degradante, a exploração sexual de menores ou a exploração de mão-de-obra 
infantil. 
 
 
 
 
Rio Novo do Sul (ES) , 15 de março de 2013 
  

  
 
 
 
 

      _____________________________ 
         Assinatura do representante da Entidade 

 
Nome: João Luiz Madureira Júnior 
Cargo: Presidente ONG Caminhadas e  

            Trilhas - Preserve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          
 

9. Termo de Adesão - Declaração de Voluntário 
 

9.1. Dados da Entidade de atuação do Voluntário 
Nome da Entidade: CNPJ: 

ONG Caminhadas e Trilhas e Trilhas – Preserve 08.310.113/0001-03 
Endereço (rua, número): Bairro: 

Rua Professor Domingos 78/402 Independência 
Município: UF: CEP: 

Cachoeiro de Itapemirim ES 29306.370 
Área de Atividade: Código e descrição da natureza jurídica (CNPJ): 

Preservação Ambiental e outros sustentáveis 306-9 Outras formas de Fundações Mantidas 
com Recursos Privados. 

(DDD) Telefone:  (DDD) Fax: E-mail: 

(28) 3515.1092 (28) 3515.1092 joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br 
 

9.2. Dados do Voluntário 
Nome: Função (código  do Cargo): Matrícula/DV: 

João Luiz Madureira Júnior 4689 4.910.801-8 
Endereço: Bairro: Município: UF: 

Rua Professor Domingos 78/402 Independência Cachoeiro ES 
Profissão: Estado Civil: CPF: Número RG/Órgão emissor/UF: 

Bancário Casado 802.932.637-87 506.954/SSP/ES 
(DDD) telefone: (DDD) celular: E-mail 

(28)3533.1126  (28)9915.6889 joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br 
Dependência BB de relacionamento do Voluntário: Prefixo/DV: 

Rio Novo do Sul ES 3760-5 
Tipo de trabalho voluntário desenvolvido na Entidade: Tempo em que participa da Entidade: 

Preservação Ambiental, esporte na natureza,  turismo 
sustentável e lazer 

7 anos 

Período de trabalho – duração e horário: Atividade desenvolvida: 

Nos horários de vacância e fim de semana As citadas acima 
 

O trabalho voluntário desempenhado junto a esta instituição, de acordo com a Lei nº 9.608 
de 18/02/1998, é atividade não remunerada, com finalidades assistenciais, educacionais, 
científicas, cívicas, culturais, recreativas, tecnológicas ou outras, e não gera vínculo 
empregatício nem funcional, ou quaisquer obrigações trabalhistas, previdenciárias e afins. 

Declaro estar ciente da legislação sobre Serviço Voluntário e que aceitei atuar como 
Voluntário (a) nos termos do presente Termo de Adesão – Declaração de Voluntário e que 
minha atuação não fere os princípios éticos e normativos do Banco do Brasil S/A e da 
Fundação Banco do Brasil. 

Declaro estar ciente do conteúdo do presente Plano de Trabalho e seus anexos e de que 
as informações prestadas expressam a verdade, o que justifica seu pleito. 

Comprometo-me a entregar dentro do prazo previsto toda documentação que se fizer 
necessária e ainda prestar ao Banco do Brasil S/A e à Fundação Banco do Brasil todas as 
informações referentes à análise do projeto. 

Rio Novo do Sul ES, 15 de março de 2013  

  
 

____________________________ 
Assinatura do Voluntário acima qualificado 

 
Confirmo as informações prestadas acima, nos termos da Lei.  
 
Nome: João Luiz Madureira Júnior 
Cargo: Presidente 

____________________________ 
         Assinatura do representante da Entidade 

mailto:joaoluiz@caminhadasetrilhas.com.br


  
  

10. MEMÓRIA DE CÁLCULO 
 

10.1. Recursos FBB 
Esse documento pode ser combinado com o documento Anexo I – Cronograma Físico-financeiro. 

1. Equipamentos e material permanente 
(Máquinas, equipamentos de informática, veículos, etc) 

Discriminação Unidade Quantidade 
Custo 

unitário 
Custo total 

 Mudas Árvores  Frutíferas   1.500  18,00  27.000,00 

 Roçadeira Costal Stihl FR 220    1 2.435,00 2.435,00 

 Notebook Samsung    1 1.399,00 1.399,00 

 GPS Garmin eTrex 10   1 498,00 498,00 

 Rádio Comunicador Motorola MR 350  pares 2 315,00 630,00 

 Binóculo de Longo Alcance   1  332,00  332,00 

         

         

         

         

Subtotal 1  32.294,00 

2. Obras Civis 
(Material e mão de obra) 

Discriminação Unidade Quantidade 
Custo 

unitário 
Custo total 

         

     

         

         

     

     

         

         

 Subtotal 2   

3. Material de consumo 
(Material didático, de expediente, insumos diversos, combustível, etc) 

Discriminação Unidade Quantidade 
Custo 

unitário 
Custo total 

 Combustível litros  200  3,00  600,00 

 Adubo 50 Kg 10 50,00 500,00 

 Calcáreo 50 Kg 5 20,00 100,00 

      

     

         

         

         

         

Subtotal 3  1.200,00 

4. Serviços de terceiros – Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas  
(Despesas com deslocamento, aluguéis diversos, diárias, consultoria, alimentação, instrutores, realização de eventos, fotocópias, etc) 

Discriminação Unidade Quantidade 
Custo 

unitário 
Custo total 

 Mão de Obra para Plantio Pessoas 4 750,00 3.000,00 

         

         

         

        

         

         

         

Subtotal 4  3.000,00 
 

Soma dos subtotais  
Total de recursos 

FBB 
36.494,00 



 
10.2. Contrapartida - recursos próprios ou de terceiros 
Esse documento pode ser combinado com o documento Anexo I – Cronograma Físico-financeiro. Se não houver recursos próprios ou 
de terceiros informar o valor com zeros nos campos subtotal e total, onde for necessária a informação. 

1. Equipamentos e material permanente 
(Máquinas, equipamentos de informática, veículos, etc) 

Discriminação Unidade Quantidade 
Custo 

unitário 
Custo total 

 Placas de Sinalização    6 200,00  1.200,00 

         

         

         

         

         

         

         

Subtotal 1  1.200,00 

2. Obras Civis 
(Material e mão de obra) 

Discriminação Unidade Quantidade 
Custo 

unitário 
Custo total 

         

     

         

         

         

         

 Subtotal 2   

3. Material de consumo 
(Material didático, de expediente, insumos diversos, combustível, etc) 

Discriminação Unidade Quantidade 
Custo 

unitário 
Custo total 

 Combustível Entidade Litros  200  3,00  600,00 

 Alimentação dos Trabalhadores        1.500,00 

 Hospedagem Casa da RPPN       1.500,00 

         

         

         

         

         

         

Subtotal 3  3.600,00 

4. Serviços de terceiros – Pessoas Físicas e Pessoas Jurídicas  
(Despesas com deslocamento, aluguéis diversos, diárias, consultoria, alimentação, instrutores, realização de eventos, fotocópias, etc) 

Discriminação Unidade Quantidade 
Custo 

unitário 
Custo total 

 Mão de Obra de Manutenção Após Plantio, após o terceiro Mês     3.300,00 

         

         

         

         

         

         

         

Subtotal 4  3.300,00 
 

Soma dos subtotais  
Contrapartida - Total de recursos próprios e de 

terceiros 
8.100,00 

10.3. Total de recursos financeiros do projeto 

Total transportado da tabela 10.1  
Total de recursos 

FBB 
36.494,00 

Total transportado da tabela 10.2 Contrapartida  8.100,00 

Soma dos recursos da FBB + Contrapartida Valor total do projeto 44.594,00 

 



11. TERMO DE ENTREGA DO PROJETO 

Na qualidade de representante legal da Entidade proponente, entrego o projeto para 
avaliação, julgamento da viabilidade técnica de execução e apoio financeiro, a ser 
efetuada pela FBB – Fundação Banco do Brasil. 

Declaro para todos os fins, que assumo inteira responsabilidade civil e criminal pela 
veracidade e exatidão das informações e dados aqui providos e que não omitimos 
qualquer informação que pudesse afetar desfavoravelmente este projeto. 

Declaro saber que a Entidade deverá efetuar restituição ou reposição dos valores 
recebidos não aplicados na finalidade originalmente indicada no projeto ou repassados em 
duplicidade pela Fundação Banco do Brasil, por erro de procedimento; valores informados 
que, na execução do projeto, tenham-se mostrado desnecessários; e/ou valores 
recebidos, pela não execução do projeto, por qualquer motivo, caracterizando ou não dolo 
ou má-fé dos responsáveis da Entidade, podendo responder civil e criminalmente pelos 
atos e omissões praticados, relativos a este projeto apresentado. 

Peço deferimento. 

Rio Novo do Sul ES, 15/03/2013  
  

  
 
 
             
      _____________________________ 
       Assinatura do Proponente 

 

Nome: João Luiz Madureira Júnior 
Cargo: Presidente 
Entidade: ONG Caminhadas e Trilhas - Preserve 

 
Anexos: 
 

Da entidade e representantes: 
a) Atos constitutivos (Estatuto ou Contrato Social); 
b) Ata de eleição da diretoria da entidade ou Decreto de Nomeação ou Termo de Eleição e Posse 

no caso de órgão público;  
c) Autorização dada pela Assembleia Geral para celebração de convênio com a Fundação 

referente ao objeto da proposta encaminhada, caso a exigência esteja prevista nos atos 
constitutivos; 

d) Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
e) Certidão Negativa do INSS – CND, FGTS e Fazenda Pública federal, estadual e municipal; 
f) Cópia da carteira de identidade e CPF do(s) dirigente(s) máximo(s) da entidade proponente; 

 

Do projeto a ser executado: 
a) Orçamentos para os itens de despesas - mínimo de 2 orçamentos; 
b) Cronograma de execução, físico-financeiro; 
c) Cópia do termo de propriedade ou de ocupação regular do terreno e/ou imóvel, ou documento 

equivalente – se obra civil; 
d) Cópia da ART assinada pelo profissional responsável, emitida pelo CREA local, se obra civil; 
e) Memorial descritivo ou especificação de todos os materiais – se obra civil; 
f) Projetos detalhados de arquitetura, fundações, estrutura, instalações elétricas, hidrossanitárias 

e outros eventualmente vinculados – se obra civil; 
g) Detalhamento estimativo de metas para capacitação/qualificação, destacando-se por curso, 

módulos, carga horária, número de treinandos, número de turmas e custos envolvidos - 
anexos II e III – se capacitação; e 

h) Indicação por curso, público-alvo, objetivos e conteúdos programáticos, pré-requisitos, 
perspectivas de empregabilidade futura, período de realização e entidade executora – anexo 
IV – se capacitação. 
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CHECKLIST DO PROJETO
1

 

PROPONENTE: 

NOME DO PROJETO: 

Nº ITENS DE VERIFICAÇÃO  

1.  ACOLHIMENTO DA PROPOSTA SIM NÃO PREJ. OBS. 

1.1.  Plano de Trabalho e anexos estão com todos os campos preenchidos.     

1.2.  
Plano de Trabalho e anexos contém as assinaturas e as rubricas em todas 
as vias, do representante máximo da Entidade e do voluntário. 

   
Termos e firmas 

conferem. 

1.3.  
Cronograma Físico-Financeiro – recursos FBB e contrapartida(s), 
Cronograma de Capacitação, Demonstrativo de Empregabilidade e o 
Quadro de Objetivos, em anexo. 

    

1.4.  Memória de cálculo preenchida.     

1.5.  
Atos constitutivos da entidade - Estatuto ou Contrato Social, ata de Eleição 
da Diretoria ou Decreto de Nomeação ou Termo de Eleição e Posse 
(Prefeituras), em anexo. 

   
Poderes e término 

do mandato. 

1.6.  
Cópia dos atos constitutivos ou do registro em ata de Assembleia Geral, 
que autoriza a diretoria à celebração de convênio com a FBB, em anexo. 

    

1.7.  
Cópia do Cartão do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, da 
Entidade, em anexo. 

    

1.8.  
Certidões Negativas do INSS (CND), FGTS e dos tributos federais, 
estaduais e municipais, em anexo. 

   
Observar o prazo 

de validade. 

1.9.  
Cópia da Carteira de Identidade e C.P.F. do(s) dirigente(s) máximo(s) da 
entidade proponente, em anexo 

    

1.10.  Dois orçamentos para os itens de despesas, em anexo.     

1.11.  

Foi verificado se na composição do corpo diretivo da Entidade Proponente 
há integrante do Conselho Curador, da Diretoria Executiva, do Conselho 
Fiscal da Fundação Bando do Brasil ou representante do Banco do Brasil, 
em caráter efetivo ou suplente. 

    

1.12.  
Existe autorização formal do órgão municipal, estadual/distrital e/ou federal 
responsável pela gestão do Patrimônio Histórico e Artístico, se houver 
obras de recuperação em imóvel tombado. 

    

2.  Obra civil: SIM NÃO PREJ. OBS. 

2.1.  
Existe cópia do termo de propriedade ou de ocupação regular do terreno 
e/ou imóvel, acompanhado de "habite-se", ou documento equivalente. 

    

2.2.  Existe memorial descritivo ou especificação de todos os materiais?     

2.3.  
Existem projetos detalhados de arquitetura, fundações, estrutura, 
instalações elétricas, hidrossanitárias e outros eventualmente vinculados, 
se for o caso. 

    

2.4.  Existe ART - Anotação de Regularidade Técnica da obra.    Emissão: CREA 

3.  Cursos de capacitação: SIM NÃO PREJ. OBS. 

3.1.  
Existe detalhamento estimativo das metas para capacitação e/ou 
qualificação, destacando-se, por curso, os módulos, carga horária, número 
de treinandos, número de turmas e custos envolvidos? 

    

3.2.  
Existe a indicação, por curso, do público-alvo, dos pré-requisitos, das 
perspectivas de empregabilidade futura, do período de realização e da 
entidade executora, bem como seu objetivo e conteúdo programático? 

        

Voluntário responsável pelo preenchimento do checklist. 

Nome:  

Matrícula:  

Função:  
 

 
 

 
___________________________ 

Assinatura e carimbo 

                                                
1

  Este formulário deverá ser apresentado em 2 vias. A primeira via, capeando o 
Plano de Trabalho e anexos do Plano de Trabalho, e demais documentos, e a 
segunda via deverá ser protocolizada e devolvida à entidade proponente. 
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Checklist conferido – Agência de Relacionamento do Projeto 

Nome:  

Matrícula:  

Função:  
 

 
 
 

___________________________ 
Assinatura e carimbo 

 


