
 

 

                                                                  

 
 
 

CONTRATO DE PARCERIA TÉCNICO-FINANCEIRA 
Ação Emergencial do WWF-Brasil contra Queimadas  

CPT 001990-2020 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, WWF-Brasil, organização da sociedade civil brasileira, 
de propósito ambientalista, constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos ou econômicos, com 
sede no CLS 114, Bloco D, Loja 35, Asa Sul, Brasília/DF, CEP 70377-540, inscrito no CNPJ sob nº 
26.990.192/0001-14, neste ato representado em conformidade com seu Estatuto Social, por dois 
Procuradores infra-assinados, e 
 
De outro,  Fundação Viver, Produzir e Preservar - FVPP, com sede na Rua Anchieta 2092, Bairro Sudam I, 
Altamira - PA, CEP 68371-272 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.887.828/0001-25, doravante denominada 
simplesmente “Parceiro”, neste ato representado por seu representante legal, Antônia Pereira Martins, 
portadora do RG nº 3192654 SSP-PA e inscrita no CPF/MF sob o nº 551.427.672-72, têm entre si justo e 
contratado o que se segue. 

 
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

 
CONSIDERANDO que a missão institucional do WWF-Brasil é Contribuir para que a sociedade brasileira 
conserve a natureza, harmonizando a atividade humana com a conservação da biodiversidade e com o 
uso racional dos recursos naturais, para o benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações.; 
 
CONSIDERANDO que o WWF-Brasil integra a Rede WWF internacional, uma rede de organizações 
ambientalistas independentes entre si composta como uma associação privada internacional, presente 
em mais de 100 países; 
 
CONSIDERANDO que o número de focos de queimadas cresceu 70% até o dia 18 de agosto de 2019 na 
comparação com o mesmo período de 2018, com o registro de 66,9 mil pontos, segundo a medição do 
Programa Queimadas do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; 
 
CONSIDERANDO que o bioma Amazônia é o mais afetado, com 51,9% dos casos, de acordo com os 
números do Inpe e que, historicamente, nessa região, o uso do fogo está diretamente ligado ao 
desmatamento; 
 
CONSIDERANDO que o WWF-Brasil e a Rede WWF captaram recursos emergenciais para financiar 
programas e iniciativas de resposta a necessidades prioritárias em relação às queimadas, monitoramento 
territorial e combate ao desmatamento. 
 
CONSIDERANDO que a Fundação Viver, Produzir e Preservar - FVPP apresentou proposta em resposta à 
solicitação do WWF-Brasil para Ações Emergenciais contra Queimadas, demonstrando interesse legítimo 
na realização de ações em território afetado pelas queimadas. 
 
Resolvem as Partes, de comum acordo, firmar o presente Contrato de Parceria Técnico-Financeira, que 
é regido de acordo com as considerações acima e seguintes cláusulas e condições: 
 
 
Cláusula I - Do Objeto 
 
O WWF-Brasil contribuirá técnica e financeiramente para o Projeto denominado “Desenvolvimento com 



 

 

                                                                  

Justiça Socioambiental”, doravante designado simplesmente “Projeto”, a ser implementado pelo 
Parceiro nas condições descritas no documento "Termo de Referência", que integra o presente como 
ANEXO A. 
 
§ 1º Antônia Pereira Martins será o responsável pela implementação deste Projeto por parte do 
Parceiro. Por parte do WWF-Brasil, a responsabilidade deste Contrato será de Osvaldo Gajardo como 
Técnico Responsável e de Léa Maria David como Administradora de Contratos.  
 
§ 2º  O Contrato por meio deste instrumento, receberá o código de identificação CPT 001990-2020, 
que deverá ser utilizado em contatos pessoais ou telefônicos, correspondências ou relatórios remetidos 
pelo Parceiro ao WWF-Brasil. 
 
 
Cláusula II – Do Prazo de Vigência 
 
O Projeto terá seu início a partir da assinatura deste contrato, e sua vigência se dará até 31 de outubro 
de 2020, podendo esta data ser prorrogada mediante mútuo acordo entre as Partes por meio de Aditivo 
a este Contrato. 

 
 

Cláusula III - Do Valor da Contribuição Financeira, da Transferência de Recursos e das Condições de 
Pagamento 
 
Para a implementação do Projeto, o Parceiro receberá uma contribuição financeira, em moeda nacional, 
no valor total de R$ 179.979,30 (cento e setenta e nove mil, novecentos e setenta e nove reais e trinta 
centavos). 
 
§ 1º Os Recursos serão pagos conforme cronograma de desembolsos contido no ANEXO A. 

 
§ 2º Os Recursos destinados ao Projeto serão depositados em conta bancária de titularidade do 
Parceiro. 
 
§ 3º  A cada parcela, o Parceiro enviará antecipadamente ao recebimento, o respectivo Recibo, 
conforme modelo constante do ANEXO F. 
 
 
Cláusula VI – Das Obrigações do Parceiro  
 
Caberá ao Parceiro a realização da gestão administrativa e financeira dos recursos aportados pelo WWF-
Brasil para o cumprimento das atividades previstas no ANEXO A - Termo de Referência deste Contrato. 
 
§1o São obrigações do Parceiro: 

a) fornecer ao WWF-Brasil, a qualquer tempo e sempre que solicitado, informações 
adicionais aos relatórios sobre atividades técnicas, administrativas e financeiras 
decorrentes do presente Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar 
da solicitação da informação; 

b) manter o WWF-Brasil informado acerca de qualquer ocorrência que possa interferir 
ou ameaçar interferir o cumprimento das ações sob sua responsabilidade; e 

c) observar e atender as salvaguardas contidas nas políticas de conduta ética, de 
prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo; salvaguardas sociais e 
ambientais, e de integração de gênero indicadas neste Contrato. 
 



 

 

                                                                  

§2o O Parceiro é o responsável por adquirir, caso julgue necessário, a cobertura de seguro apropriada 
à execução das atividades objeto do presente contrato, isentando-se o WWF-Brasil de quaisquer 
indenizações em caso de dano, caso fortuito ou força maior. 
 
§3o A execução da gestão administrativa e financeira do Projeto é de responsabilidade exclusiva do 
Parceiro, não sendo permitida a subcontratação total, nem a subcontratação parcial que delegue a 
terceiros essa responsabilidade. 
 
 
Cláusula VII - Da Utilização dos Recursos Financeiros 
 
O Parceiro se compromete a utilizar os recursos aportados pelo WWF-Brasil exclusivamente para a 
destinação prevista no Projeto, e na forma do orçamento que passa a fazer parte deste Contrato conforme 
ANEXO A – Termo de Referência.  
 
§ 1º O Parceiro poderá, sem prévia anuência do WWF-Brasil, remanejar os custos previstos de uma 
categoria orçamentária para outra categoria inicialmente prevista no ANEXO A, desde que justifique 
posteriormente, por escrito, no relatório financeiro (cujo roteiro e instruções constam do ANEXO E), os 
remanejamentos eventualmente efetuados. 
 
§ 2º O Parceiro deverá esforçar-se para que os custos do Projeto sejam mantidos dentro dos limites 
do Orçamento. Gastos que excederem os previstos no Orçamento e que não tenham sido autorizados por 
escrito pelo WWF-Brasil serão de única e exclusiva responsabilidade do Parceiro. 
 
§ 3º O Parceiro devolverá ao WWF-Brasil, em até 15 (quinze) dias úteis após o término da vigência do 
Contrato, integralmente, os Recursos do Projeto não utilizados no âmbito deste Contrato em conta a ser 
designada pelo WWF-Brasil. 
 
§ 4º Caso os Recursos recebidos pelo Parceiro sejam aplicados em investimentos financeiros, os 
rendimentos auferidos deverão constar do relatório financeiro. Seus benefícios serão utilizados 
exclusivamente no cumprimento dos objetivos específicos do Projeto. Se houver saldo ao final do Projeto, 
este deverá ser restituído ao WWF-Brasil, nos termos do parágrafo anterior. 
 
§ 5º Os bens adquiridos ou produzidos com os recursos recebidos pelo Parceiro poderão ficar sob a 
sua titularidade para uso na finalidade da organização, mediante decisão do WWF-Brasil com base nas 
informações contidas nos relatórios técnico e financeiro, não podendo ser alienados por até 2 anos após 
o encerramento do projeto. Se houver a necessidade de identificação do bem com a logomarca do WWF, 
o WWF entrará em contato e fornecerá adesivo identificador. 
 
 
Cláusula VIII – Das Informações e Relatórios 
 
O Parceiro deverá compartilhar com o WWF-Brasil relatórios financeiro e técnico, assim como 
documentos, estudos, publicações e quaisquer informações produzidas durante a implementação do 
Projeto previstas no ANEXO A. Os relatórios financeiro e técnico são fornecidos com o objetivo de 
assegurar que os recursos financeiros repassados ao Parceiro atinjam os objetivos do Projeto. 
 
§ 1º  O Parceiro fornecerá relatórios financeiro e técnico, parciais e finais, de acordo com as diretrizes 
que integram os ANEXOS D e E deste Contrato, obedecendo ao cronograma contido no ANEXO A. 
 
§ 2º  O Parceiro deverá anexar aos relatórios financeiros, os recibos relativos aos desembolsos 
recebidos e, ainda, cópia(s) legível(is) da(s) notas fiscais(s), cupons fiscais, recibos e/ou comprovante(s) 



 

 

                                                                  

relativo(s) ao(s) gasto(s) efetuado(s) no âmbito do Projeto. 
 
§ 3º O Parceiro deverá recolher todos os impostos devidos referente aos pagamentos de funcionários 
(INSS, FGTS, IRRF e PIS) e prestadores de serviços (INSS, ISS e IRRF) eventualmente envolvidos na execução 
das atividades previstas no Projeto e sob sua responsabilidade, cuja comprovação poderá ser demandada 
pelo WWF-Brasil, a qualquer tempo, para fins de auditoria, inclusive in loco.  
 
§ 4º  Caso o Parceiro não forneça ao WWF-Brasil os relatórios financeiro e técnico previstos nessa 
cláusula e no ANEXO A, o Parceiro deverá ser notificado para fazê-lo em prazo adicional, a ser estipulado 
pelo WWF-Brasil, conforme o caso concreto. Na ausência de justificativa razoável para não apresentação 
de quaisquer dos relatórios na forma pactuada, o Parceiro poderá ser instado a devolver, parcial ou 
integralmente, os recursos recebidos. 
 
 
Cláusula IX – Dos Registros Contábeis e Financeiros 
 
O Parceiro manterá registros contábeis e financeiros relativos aos gastos realizados no âmbito do Projeto, 
com detalhes suficientes que permitam sua revisão por pelo menos 5 (cinco) anos após o término deste 
Contrato, facultado ao WWF-Brasil o acesso aos mesmos para inspeção ou auditoria, sempre que assim 
solicitar ao Parceiro. Ainda, o Parceiro deverá colaborar com eventual auditoria externa, caso considerada 
necessária a ser feita tanto durante, como após o término do Projeto, cujo objeto deverá abranger as 
operações realizadas durante o período de realização do mesmo. 
 
 
Cláusula X - Dos Créditos nos Produtos 
 
O Parceiro deverá reconhecer a Parceria com o WWF-Brasil, assim como o WWF-Brasil deverá reconhecer 
o trabalho do Parceiro em quaisquer eventos públicos, bem como em quaisquer materiais impressos, 
audiovisuais ou publicações relativas ao Projeto. O reconhecimento será entendido como menção do 
nome de ambas organizações em eventos públicos, entrevistas e comunicados enviados aos meios de 
comunicação, bem como a impressão da logomarca das Partes em produtos resultantes do Projeto, 
materiais produzidos para eventos, folders, banners, vídeos, e demais materiais produzidos em qualquer 
mídia. O WWF-Brasil deverá ser citado apenas como “WWF-Brasil”. 

 
§ 1º O Parceiro deverá sempre apresentar a logomarca do WWF-Brasil, na forma do ANEXO C, na capa 
ou na página de título de publicações não comerciais impressas como resultado das atividades do Projeto. 
Apresentações deste tipo devem sempre estar acompanhadas da palavra "Apoio" e não devem, em 
hipótese alguma, sugerir que o teor da publicação recebe endosso ou aprovação do WWF-Brasil, exceto 
com concordância escrita e prévia do WWF-Brasil. 
 
§ 2º Dependerá sempre de aprovação prévia e expressa por parte do WWF-Brasil: (i) a divulgação de 
peças e campanhas publicitárias por parte do Parceiro; (ii) a divulgação, por parte do Parceiro, de 
resultados ou de produtos resultantes dos esforços regulados por este Contrato;  e (iii) a participação de 
outros parceiros econômicos na publicidade ou disseminação desses resultados ou produtos, seja a título 
de apoio, patrocínio ou de qualquer outra maneira que possa vir a resultar na apresentação conjunta das 
marcas do WWF-Brasil e de terceiros, ou na sua associação. 
 
§ 3º O Parceiro autoriza a divulgação de seu nome e logomarca para os doadores originais do WWF-
Brasil, inclusive para menção como beneficiários das ações de captação de recursos que os doadores 
originais do WWF-Brasil lançaram em prol da Ação Emergencial Contra Queimadas na Amazônia, cujos 
recursos são utilizados para o contrato ora selecionado. 
 



 

 

                                                                  

 
Cláusula XI – Da Natureza do Contrato e das Responsabilidades das Partes 
 
A participação do WWF-Brasil para a execução das atividades previstas no ANEXO A limita-se à prestação 
de suporte técnico e financeiro, não havendo entre o WWF-Brasil e o Parceiro nenhuma forma de 
sociedade, associação ou representação institucional entre ambas. Contudo, o Parceiro deverá conceder 
acesso ao monitoramento, acompanhamento e participação irrestritos dos funcionários do WWF-Brasil 
às atividades de campo previstas. 

 
§ 1º  Os relatórios financeiros e técnicos periódicos fornecidos pelo Parceiro ao WWF-Brasil, conforme 
Cláusula VII do presente Contrato, não representam um controle do WWF-Brasil sobre as atividades 
desenvolvidas pelo Parceiro para a execução do Projeto, sendo fornecidos unicamente com o objetivo de 
assegurar que os recursos financeiros repassados ao Parceiro atinjam os objetivos do Projeto, na forma 
da Cláusula VI e do ANEXO A, e não sejam desvirtuados para outras finalidades não previstas no presente 
Contrato. 
 
§ 2º  O WWF-Brasil, nem seus conselheiros, diretores, empregados ou representantes serão, em 
hipótese alguma, responsáveis por quaisquer danos, de qualquer natureza, oriundos deste Contrato ou a 
ele relacionados. O Parceiro será o único responsável por quaisquer danos, de qualquer natureza, 
causados no âmbito deste Contrato, devendo o Parceiro manter o WWF-Brasil a salvo e indene contra 
toda e qualquer ação de perda ou dano, material ou moral, judicial ou extrajudicial. 
 
§ 3º  O presente Contrato rege-se pelas normas de direito civil, não se estabelecendo qualquer vínculo 
empregatício entre o WWF-Brasil e empregados e prestadores de serviços do Parceiro, sendo o Parceiro 
o único responsável pelo pagamento de todas as despesas relativas aos empregados e/ou terceiros que 
venha a utilizar para a implementação e execução do Projeto, aí incluídos os respectivos salários, encargos 
trabalhistas, tributários e previdenciários e quaisquer outras parcelas porventura relacionadas aos 
referidos empregados e/ou terceiros, inclusive obrigações decorrentes de acidentes de trabalho.  
 
§4º O Parceiro se responsabiliza, por si e por sua equipe técnica, pelas contingências tributárias, 
contratuais e por eventuais danos e/ou prejuízos que venham a causar a terceiros em decorrência da 
execução do objeto deste Contrato, assumindo a obrigação de arcar isoladamente com os mesmos, 
quando for o caso, não existindo responsabilidade solidária, de qualquer natureza. 
 
§5º Caso a execução do objeto envolva a contratação de serviços ou de profissões regulamentadas 
tais como transporte de medicamentos, médicos, advogados, enfermeiros, entre outros, o Parceiro deve 
garantir o regular credenciamento de acordo com as determinações da legislação brasileira específica. 
 
 
Cláusula XII – Das Declarações e Garantias Anticorrupção: 

§1o  O Parceiro declara neste ato que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção 
brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, dentre elas a 
Convenção Anticorrupção da OCDE, a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Decreto Federal 
n° 5.687/06), o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 
9.613/98 e a Lei n° 12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrupção”, 
comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições das Leis 
Anticorrupção. Em todas as atividades e atos relacionados à presente Parceria, comprometem-se as 
Partes a cumprirem e fazerem cumprir, por si e por seus administradores, colaboradores e terceiros, 
rigorosamente, as Leis Anticorrupção.   
 



 

 

                                                                  

§2o  Obriga-se o Parceiro de forma irrevogável, a não prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, 
obrigar ou concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, tráfico de influência, extorsão, 
vantagem indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor) a 
agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis 
Anticorrupção. Compromete-se, ainda, a adotar as melhores práticas de Governança com o objetivo de 
prevenir atos de corrupção, fraude, práticas ilícitas ou lavagem de dinheiro por seus administradores, 
colaboradores, prepostos ou terceiros, de acordo o disposto no artigo 7º, inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 
e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificações e regulamentações. 
 
§3o  O Parceiro, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e 
acionistas que atuam em seu nome ou estão envolvidos no dia-a-dia de suas operações, declara neste ato 
que tem conhecimento e concorda inteiramente com os termos do Código de Conduta e a Política de 
Fraude e Corrupção do WWF-Brasil, disponível no endereço: 
www.wwf.org.br/wwf_brasil/organizacao/codigo_de_conduta_do_wwf_brasil/, e não vai se envolver em 
qualquer ato ou omissão no cumprimento das responsabilidades estabelecidas no referido Código de 
Conduta.  
 
§4o  O Parceiro declara que nos últimos 5 (cinco) anos não foi objeto de nenhuma investigação, 
inquérito ou processo administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupção 
ou de lavagem de dinheiro, e que suas atividades estão em conformidade com estas leis. Declara, ainda, 
que não há qualquer agente público ou pessoa a elas relacionada que receberá, direta ou indiretamente, 
benefícios ou vantagens em decorrência do presente Contrato. 
 
§5o  Mediante agendamento e prévia notificação, o Parceiro concorda que o WWF-Brasil terá o direito 
de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e 
garantias dadas pelo Parceiro nesta Cláusula. O Parceiro deve cooperar plenamente em qualquer 
auditoria realizada nos termos deste item ou do presente Contrato. 
 
§6o  As Partes notificarão a outra prontamente, por escrito, a respeito de qualquer suspeita ou 
violação do disposto nas Leis Anticorrupção ou às disposições desta Cláusula ou de qualquer suspeita de 
participação em práticas de suborno ou corrupção, assim como o descumprimento de qualquer 
declaração prevista nesta Cláusula. 
 
 
Cláusula XIII – Das Declarações e Garantias Sociais e Ambientais 
 
§ 1º  O Parceiro declara neste ato fiel cumprimento a toda e qualquer lei e regulamento em vigor 
no Brasil e assegura que, na execução das atividades no âmbito desde contrato, não incorrerão no 
seguinte: 

a) Práticas relacionadas à exploração de trabalho escravo/degradante, à exploração sexual de 
menores ou à exploração de mão-de-obra infantil; 

b) Aquisição de armas de fogo ou munições ou atividades com a utilização de armas de fogo; 
c) Aquisição ou atividades com a utilização de agrotóxicos extremamente perigosos ou altamente 

perigosos (Classes I.A e I.B da OMS), exceto quando exclusivamente utilizadas por pessoas com 
o devido treinamento e equipamentos adequados; 

d) Aquisição ou atividades com a utilização de agrotóxicos ou produtos químicos considerados 
poluentes orgânicos persistentes (conforme a Convenção de Estocolmo); e  

e) Introdução ou aumento da competitividade de espécies exóticas invasoras. 
 
§ 2º  No que couber ao Projeto, o Parceiro assegura responsabilizar-se em relação a quaisquer 
detentores de direitos, como povos indígenas, quilombolas ou comunidades tradicionais, grupos 
vulneráveis ou outros grupos que possam ser impactados pelo trabalho realizado no âmbito deste 



 

 

                                                                  

contrato. Isto inclui, mas não somente: 
 

a) Respeitar os direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais, em conformidade com a 
legislação nacional (incluindo consentimento livre, prévio e informado) e internacional dos 
direitos humanos; 

b) Promover a equidade de gênero no âmbito do escopo do Projeto; 
c) Assegurar que os trabalhos do Projeto não causem danos às pessoas mais vulneráveis;  
d) Proteger os direitos de crianças e adolescentes; 
e) Promover a boa governança, levando em conta aspectos políticos e culturais em relação à 

posse e propriedade da terra; 
f) Adotar, durante o prazo de vigência do presente Contrato, medidas e ações destinadas a evitar 

ou corrigir danos ao meio ambiente. 
 

§ 3º  O Parceiro deverá manter regular durante toda vigência do Contrato, as licenças e autorizações 
necessárias para a realização do seu objeto, inclusive as licenças ambientais, conforme legislação em vigor 
– inclusive quando houver dispensa de licença. Cópias de tais licenças e autorizações deverão ser 
apresentadas ao WWF-Brasil quando solicitadas. 
 
§ 4º  O Parceiro confirma que não existem quaisquer processos judiciais iniciados, pendentes, ou, no 
melhor de seu conhecimento, quaisquer ameaças nesse sentido contra si, suas subsidiárias, afiliadas ou 
companhias associadas, a respeito de violações a quaisquer leis, regulamentos ou normas ambientais. 
 
 
Cláusula XIV – Da Conformidade Legal e da Proteção de Dados Pessoais  
 
§ 1º  O Parceiro declara, no presente instrumento, que se encontra em conformidade com a lei vigente 
no que se refere à privacidade e a proteção de dados no âmbito de suas atividades, especialmente aquelas 
referidas no âmbito deste Contrato.  
 
§ 2º  O Parceiro garante que os eventuais dados pessoais utilizados no âmbito desse contrato (i) foram 
legitimamente coletados, mediante o consentimento prévio, livre e expresso de seus titulares, que têm 
pleno conhecimento a respeito da utilização destes dados pessoais no âmbito do presente contrato, 
incluindo sua inserção em softwares, sites, plataformas e outros recursos online e off-line e sua gestão; 
(ii) serão utilizados exclusivamente para os fins contratados, promovendo todas as medidas necessárias 
para obter o consentimento dos titulares e assegurar a estes o exercício dos direitos previstos nas leis de 
proteção de dados pessoais; e que (iii) passado o período de vigência desse Contrato, serão excluídos de 
seu banco de dados. 
 
 
Cláusula XV - Das Alterações 
 
Qualquer modificação que afete termos, condições ou especificações do presente Contrato deverá ser 
objeto de termo aditivo, por escrito, com a expressa anuência de ambas as Partes. 
 
 
Cláusula XVI - Da Rescisão 

O presente Contrato poderá ser rescindido de comum acordo entre o WWF-Brasil e o Parceiro, caso as 
Partes concordem que o trabalho deva ser interrompido por razões que justifiquem tal procedimento. 
Neste caso, os pagamentos vincendos serão suspensos, e o Parceiro fica dispensado de entregar relatórios 
e produtos vinculados aos referidos pagamentos, permanecendo obrigado a apresentar os relatórios 
referentes a pagamentos já efetuados, se houver. 



 

 

                                                                  

 
§ 1º No caso de eventual impossibilidade de o WWF-Brasil continuar a destinar ao Parceiro os 
Recursos para a realização Projeto, o presente Contrato será rescindido ou interrompido, não cabendo às 
Partes qualquer ressarcimento à outra, pelos possíveis prejuízos advindos da paralisação do projeto. 
 
§ 2º No caso de interrupção do Contrato por parte do Parceiro, deverá enviar uma notificação nesse 
sentido, com 30 (trinta) dias de antecedência, por escrito, para o WWF-Brasil, com as devidas justificativas 
e encaminhando relatório com todas as atividades desenvolvidas até a data da notificação. O Parceiro 
deverá, ainda, restituir os recursos recebidos no âmbito deste projeto e não utilizados até a referida data. 
 
§ 3º No caso de rescisão do presente Contrato por parte do WWF-Brasil, este deverá fazê-lo mediante 
notificação por escrito ao Parceiro, a qual deverá ser emitida com a antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. Em decorrência dessa notificação, ao término do Contrato, o Parceiro deverá submeter ao WWF-
Brasil um relatório técnico final, um relatório financeiro consolidado, assim como restituir os recursos 
recebidos no âmbito deste Contrato e não utilizados até o término do Contrato. 
 
§ 4º O WWF-Brasil poderá, também, rescindir, a seu critério, o presente instrumento em caso de falha 
do Parceiro na apresentação de quaisquer materiais e/ou relatórios previstos no presente. 
 
§ 5º  Caso as referidas obrigações não sejam cumpridas pelo Parceiro, fica o WWF-Brasil autorizado a 
colocar o nome do Parceiro em lista de instituições e participantes inadimplentes, assim como revisar 
outros projetos em que o Parceiro, porventura, tenha parceria com o WWF-Brasil. Tal status será 
revertido mediante cumprimento das obrigações contratadas. 
 
§ 6º  A violação dos itens descritos nas Cláusulas XII, XIII e XIV, quando comprovados, sujeitará à 
suspensão de pagamentos, bem como à rescisão contratual, sem prejuízo de indenização ao WWF-Brasil 
por perdas e danos a eles relacionados. 
 
 
Cláusula XVII - Dos Anexos 
 
Para melhor caracterização dos objetivos e das obrigações recíprocas de cada uma das Partes, considerar-
se-ão complementares e integrantes deste Contrato, os seguintes documentos: 

 
a) ANEXO A – Termo De Referência; 
b) ANEXO B – Plano de Trabalho; 
c) ANEXO C – Como usar a marca do WWF 
d) ANEXO D – Modelo de Relatório Técnico; 
e) ANEXO E – Roteiro para elaboração de Relatório Financeiro 
f) ANEXO F – Modelo de Recibo; 

 
 
Cláusula XVIII - Do Foro 
 
Com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam ou venham a ser, as Partes elegem o foro 
Central da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, para dirimir quaisquer controvérsias ou dúvidas 
provenientes deste Contrato. 
 

*** 
 
 
 



 

 

                                                                  

 
 

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de 
igual forma e teor, para um só efeito, na presença de duas testemunhas, que também assinam. 
 
 

 Brasília, ____ de ____________________ de 2020. 
 
 
 
 
 

  
 ______________________________ 

WWF-Brasil 

 
________________________________ 

WWF-Brasil 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________ 
Antônia Pereira Martins 

Fundação Viver, Produzir e Preservar - FVPP 
 

 
 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
1._______________________________ 
Nome:  
CPF/MF nº:  
Identidade nº:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. _______________________________ 
Nome:  
CPF/MF nº:  
Identidade nº



                                                                  

ANEXO A - TERMO DE REFERÊNCIA 

Título do Projeto Desenvolvimento com justiça socioambiental 

Localização geográfica Território da Transamazônica e Xingu – sudoeste do Pará 

Instituição Parceira Fundação Viver, Produzir e Preservar – FVPP  

Período de Duração 8 meses – até 31/10/2020 

 
 

Monitoramento local e remoto de atividades ilegais   

Denúncia a órgãos competentes X 

Apoio a comunidades afetadas com medicamentos e assistência a atendimento médico, equipamentos de 
combate a incêndio etc. 

 

Assistência legal e jurídica a lideranças  X 
Apoio a programas de resgate e assistência veterinária à fauna afetada pelas queimadas  

 
 

JUSTIÇA SOCIOAMBIENTAL 

Transparência, Participação e Controle Social  

Direitos de Indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais  

Marco Legal Socioambiental  

Segurança Alimentar X 

Segurança Hídrica  

SOCIEDADE ENGAJADA 

Cidadania Ativa  

Produção e Consumo  

Educação  

Voluntariado  

CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO 

Conversão zero da vegetação nativa  

Redução da degradação de ecossistemas X 

Áreas Protegidas X 

Proteação de Espécies  

Restauração  

ECONOMIA VERDE 

Energia   

Uso Sustentável da Biodiversidade X 

Cidades Sustentáveis  

Finanças e Mercados Sustentáveis  

Infraestrutura  

 
 

1. Queimadas na Amazônia: visão geral 
 
A Amazônia está sob ataque. As taxas de desmatamento estão explodindo como consequência da retórica agressiva 
do governo contra regulamentações ambientais, áreas protegidas, terras indígenas e ONGs ambientais. Medidas 
concretas foram tomadas para reduzir as operações de aplicação da lei (o número de multas por desmatamento 
ilegal diminuiu 30% quando comparado ao mesmo período de 2018), degradou as áreas protegidas e enfraqueceu a 
legislação ambiental (um decreto executivo alterou o Código Florestal). A área total de alertas de desmatamento na 
Amazônia brasileira em 2019 cresceu significativamente quando comparada a 2018 (que aumentou em relação à 
anterior): aumento de mais de 30% em maio, 88% em junho e 278% em julho. Como resultado, as queimadas 
florestais, que seguem a trilha do desmatamento na Amazônia, também dispararam: o número de pontos de calor 
na Amazônia já é mais de 80% maior do que em 2018, na mesma época do ano (agosto). 
 
Quem está incendiando a floresta? Grileiros de terras e alguns fazendeiros criminosos que usam fogo para converter 



 

 

                                                                  
 

florestas em pastagens. Por que eles estão fazendo isso, nessa escala, mesmo sabendo que essas são atividades 
ilegais sob a lei brasileira? Por terem sido encorajados pelas declarações e ações do governo: eles sentem que não 
haverá aplicação da lei, que as autoridades federais fecharão os olhos para todos esses crimes e denunciarão anistia 
em um futuro próximo. Embora ainda não seja o caso de um incêndio florestal imenso e descontrolado na região, já 
que o ano não foi tão seco como alguns anos anteriores, as coisas podem piorar à medida que o desmatamento ilegal 
continua. Quem já está sofrendo mais? Povos indígenas, comunidades tradicionais e pequenos agricultores que 
lutam para manter suas terras livres de invasores e atividades insustentáveis. Nesse sentido, é estratégico apoiar 
organizações de povos indígenas e comunidades tradicionais, bem como ONGs locais, que desenvolvam atividades 
de proteção da terra. Eles estão na linha de frente do desmatamento e precisam manter e fortalecer suas atividades. 
 
 
2. Contextualização e Justificativa da escolha do Parceiro 

 
A Fundação Viver, Produzir e Preservar (FVPP) desde 1991 atua no Sudoeste do Estado do Pará, mais 
especificamente na área de influência da Região da Transamazônica e Xingu, com o objetivo de romper com o 
paradigma de “desenvolver a qualquer custo”, imposto pelo o governo federal quando da colonização/ocupação 
desordenada da região no início da década de 1970, onde desmatar e queimar a floresta eram a ordem do dia. 
Desde então, a FVPP busca contribuir para o desenvolvimento sustentável na Amazônia, fortalecendo iniciativas 
econômicas que promovam o bom uso dos recursos naturais, a gestão participativa dos territórios, uma economia 
de base diversificada e plenos benefícios sociais às populações rurais e urbanas da região. Nesse processo, busca 
apoiar o apoio à luta pela terra com ênfase no ordenamento fundiário que garanta a distribuição das terras de 
forma justa e responsável.  
 
A FVPP tem como um dos eixos de atuação “a gestão dos recursos naturais, conciliado ao desenvolvimento da 
produção agrícola familiar sustentável, a consolidação das unidades de conservação”, com um histórico de 
execução de vários projetos voltados para: organização e mobilização da sociedade civil, zoneamento ecológico e 
econômico com ênfase na preservação permanente e na garantia do equilíbrio entre produção e sustentabilidade, 
implementação e desenvolvimento da educação do campo, com destaque para o Projeto Casas Familiar Rural, 
regularização fundiária e ambiental (apoio a luta pela criação das UCs, PDS e Projetos de Assentamentos, e 
realização de atividades voltadas ao georreferenciamento, elaboração de LAR, CAR, AFAR, outros). Outro foco de 
atuação é o fortalecimento da agricultura familiar conciliando produção sustentável e redução do desmatamento, 
através de fomento as atividades produtivas de base agroecológica como o Roça Sem Queimar, Plantio direto, 
Programa regional de Produção orgânica e apoio as ações de verticalização da produção, com destaque para a 
fábrica chocolate em Medicilândia e várias beneficiadoras de frutas, queijos e farinheiras presentes na maioria dos 
municípios de sua área de atuação. 
 
A área de abrangência deste projeto, o Território da Transamazônica e Xingu, é formado pelos municípios de 
Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do 
Xingu, totalizando 250.791,94 km² (15,5% da extensão total do Estado do Pará). Temos vivido tempos difíceis no 
tocante às questões fundiárias e ambientais nessa região. Fruto de muita luta dos movimentos sociais, nos anos de 
2003 a 2015 tivemos grandes conquistas no setor: o ZEE, a criação das UCs, criação dos projetos de assentamentos 
da reforma agrária, demarcação de terras indígenas, atualização de marcos legais (incluindo o Novo Código Florestal 
Brasileiro), reconhecimento das comunidades e povos tradicionais, implementação de políticas públicas específicas 
e fortalecimento dos órgãos de controle. E isso, contribuiu para uma mudança significativa na forma de pensar o 
uso da terra e a relação com a floresta. Contribuiu ainda, para uma diminuição dos conflitos agrários, que até 2005 
ceifou a vida de vários líderes da agricultura familiar na região, a exemplo de Ademir Federicci (Dema), do Brasília 
em Castelo de Sonhos e Dorothy Stang em Anapu.  
 
No entanto, a partir de 2017 e com maior força em 2018-2019 as ações de governo como revogação/diminuição de 
áreas protegidas, corte de orçamento do INCRA, desmonte da Terra Legal, desmobilização do Fundo Amazônia, 
perseguição as ONGs, além dos posicionamentos pouco criteriosos do próprio presidente e seus ministros, tem 
provocado grande retrocesso na pauta ambiental e agrária na Amazônia e deixado claro a tendência de apoio ao 



 

 

                                                                  
 

agronegócio e grandes latifúndios em detrimento da agricultura familiar. No dia 09/09/2019, no município de 
Altamira aconteceu uma audiência pública que discutiu a pauta fundiária e ambiental, com a presença dos 
presidentes do INCRA e ICMBIO e do Ministério da Agricultura e a presença de mais de três mil pessoas ligadas a 
esses setores. De acordo com os debates empreendidos na audiência três pontos são relevantes/preocupantes: 
primeiro o grande interesse dos fazendeiros e monocultores em continuar avançando sobre a floresta, cometendo 
crimes ambientais e desejosos de que os órgãos fiscalizadores façam “vistas grossas” (o que significaria um retorno 
a fase do desenvolvimento a qualquer preço); segundo, e o que mais nos anima nessa conjuntura atual, é que existe 
um grande interesse por parte de médios e pequenos agricultores familiares em regularizar suas terras e suas 
atividades produtivas demandando apoio para esse fim; e terceiro, a ausência de uma estratégia clara de atuação 
do governo federal no sentido de equilibrar esses dois interesses antagônicos e a total fragilidade de suas autarquias 
e órgãos, em sua grande maioria sucateada e sem equipe para realizar as atividades necessárias. 
 
 A região oeste paraense, de acordo com dados do INPE (2017) possui a maior quantidade de ecossistemas florestais 
e recursos hídricos preservados na Amazônia Oriental, além de possuir grandes reservas de minérios com destaque 
para bauxita, calcário e ouro. As principais atividades produtivas estão baseadas na pecuária, pesca, extrativismo, 
mineração industrial, garimpo, comércio, e, principalmente, na agricultura familiar que detém 86% dos 
estabelecimentos agrícolas, mas ocupa apenas 37% da área total dos estabelecimentos agropecuários, o que torna 
evidente a concentração de terra que ainda predomina na região. Importante destacar que a concentração de terra 
é a principal responsável por outros problemas maiores como o desmatamento e o conflito agrário que voltaram a 
crescer nesse período.  
 
Nosso capital florestal está ameaçado pela exploração ilegal de madeira e pelo desmatamento descontrolado, já 
que nessa região ocorrem os maiores focos do desmatamento recente na Amazônia. Segundo dados do IPAM 
(2019) nos últimos 34 anos a Amazônia perdeu 47 milhões de hectares de floresta natural e teve um avanço de 86 
milhões de hectares em atividades agropecuárias. E claro, o aumento do desmatamento serve como alimento para 
os focos de queimadas que tem chamado a atenção do Brasil e do mundo nos últimos meses e que não tem previsão 
de solução imediata, carecendo de ações urgentes dos governos e sociedade no combate a essas práticas. Na 
dinâmica do desmatamento, os agricultores familiares atuam como “barreira” contra a expansão das grandes 
frentes de desmatamento causadas pelas fazendas de pecuária extensiva e do agronegócio/monocultura. Quanto 
ao conflito agrário, existe hoje uma pressão latifundiária, aliada a falta de política agrária que tem ameaçado as 
unidades de conservação, os projetos de assentamentos, que apesar de criados nunca foram consolidados com 
políticas públicas abrangentes, e o mais agravante, os assassinatos no campo, devido à luta pela terra, voltou a 
fazer parte do dia a dia dos agricultores dessa região. 

 
 Tanto o desmatamento quanto o conflito agrário são problemas que afetam diretamente o desenvolvimento com 
justiça socioambiental tão necessários para essa região ao longo de sua história e que carecem de ações estratégicas 
de atuação tanto por parte do poder público como parte da sociedade civil organizada. Visando contribuir com esse 
objetivo apresentamos o Projeto Desenvolvimento com Justiça Socioambiental, que tem como objetos o 
mapeamento da luta pela terra, campanha de combate ao desmatamento e apoio jurídico e técnico aos setores 
marcados pelo acirramento da grilagem de terras e conflitos agrários. Ressaltando que as ações e atividades aqui 
elencadas estão alinhadas as diretrizes e objetivos do Plano de Desenvolvimento Regional do Sudoeste do Pará 
(2019-2030), que traz em seu bojo um conjunto de demandas e ações voltadas para a efetivação do 
desenvolvimento com justiça socioambiental nas regiões de fronteira da Amazônia. 
 
 
3. Objeto do Termo de Referência 
 
O objeto deste Termo de Referência é executar o Projeto denominado Desenvolvimento com Justiça 
Socioambiental. 
 
É objetivo geral do Projeto Apoiar ações de combate à grilagem de terras, conflitos agrários e ao desmatamento, 
visando à proteção do território e o monitoramento de pressões e ameaças sofridas pelo setor na região da 



 

 

                                                                  
 

Transamazônica e Xingu. 
 
São objetivos específicos do Projeto: 
1. Realizar um Diagnóstico atualizado do Mapa do Conflito Agrário, tendo como foco os projetos de 

assentamentos, as unidades de conservação, terras indígenas e projetos de desenvolvimento sustáveis da 
região.  

2. Disseminar ampla campanha de redução do desmatamento, apresentando experiências alternativas para o uso 
da sustentável da terra.  

3. Contribuir com apoio jurídico e técnico a grupo, instituições e pessoas ameaçadas em de áreas com 
predominância de conflitos agrários e grilagem de terra na região, acompanhando nos processos judiciais e nas 
denúncias. 

 
 
4. Resultados esperados e Atividades previstas 

 

Resultados Esperados Atividades 
Período 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Parcerias estratégicas mobilizadas em 10 
municípios da Transamazônica e Xingu, 
com capilaridade para apoiar as ações do 
Projeto e desenvolver outras atividades 
complementares. 

Contratação de Equipe Técnica X X X X X X 
 

X 
 

X 

Mobilização dos parceiros nos municípios X        

Realização da Reunião Regional para 
apresentação do projeto e consolidação 
das parcerias 

X      
  

Mapeamento/Diagnóstico atualizado do 
Conflito Agrário e Desmatamento na 
Região (identificando pressões e ameaças), 
principalmente nas áreas de 
assentamentos da Reforma Agrária. 

Contratação de Consultoria p/ 
diagnóstico 

X X X X X  
  

Mapeamento e Mobilização dos grupos 
de agricultures e áreas atingidas pelo 
acirramento grilagem de terras, 
desmatamento e conflitos agrários. 

 X X X   

  

400 Pessoas capacitadas em estratégias de 
produção sustentável e disseminação de 
práticas alternativas para o uso sustentável 
da terra, visando disseminação da 
campanha contra desmatamento. 

Realização de 08 Oficinas Municipais para 
disseminação de práticas alternativas de 
uso sustentável da terra e disseminação 
da campanha contra o desmatamento na 
Amazônia. 

  X X X X 

  

Campanha de Redução do Desmatamento 
em todos os municípios do Oeste do Pará 
(com Distribuição de Material) 

Arte e diagramação do Material Gráfico 
para Campanha de Redução do 
Desmatamento. 

X X     
  

Lançamento da Campanha de Redução 
do Desmatamento nos municípios. 

  X X X X 
  

Organizações e agricultures mobilizados, 
fazendo o debate sobre as consequências 
da grilagem de terras e conflitos agrários 
na região e recebendo Apoio Jurídico e 
Técnico para o processo de denúncias 
junto ao ministério público e outras 
instâncias legais. 

Reunião Regional Ampliada/Seminário        X  

Contratação de Assessoria Jurídica     X X 

 
 

X 

 
 

X 

 
 
 
 
 



 

 

                                                                  
 

5. Orçamento conforme Plano de Trabalho (Anexo B) 
 

Categoria Orçamentária* Total 

Salários Técnicos 32.000,00 

Serviços 61.000,00 

Diárias de monitoramento e vigilância 6.000,00 

Viagens e eventos    62.900,00 

Combustível e aluguel de embarcação/veículo 10.000,00 

Taxa administrativa 8.079,30 

Total 179.979,30 
* Nos termos da Cláusula VII, § 1º do Contrato, não há limitação de remanejamento dos recursos pelo Parceiro entre as categorias 
orçamentárias inicialmente previstas, comprometendo-se o Parceiro a justificar, por escrito, junto ao Relatório Financeiro Final, os 
remanejamentos eventualmente efetuados. 

 
 

6. Relatórios e Cronograma de Entregas 
 

Produtos 
Datas de 
Execução 
Previstas 

Data De 
Entrega 

Esperada 

1 

1º Relatório Técnico - Parcial: contendo todas as ações 
desenvolvidas no Projeto, desde o início até o final do mês de 
abril/20, com registros fotográficos das atividades, compras de 
equipamentos, etc. 

Da assinatura 
até 30/04/2020 

11/05/2020 

2 
Relatório Financeiro 1: acompanhamento inicial do Projeto, até 
o mês de Abril 

Da assinatura 
até 30/04/2020 

10/05/2020 

3 

2º Relatório Técnico - Parcial: contendo todas as ações, 
desenvolvidas no Projeto até então, com registros fotográficos 
das atividades, compras de equipamentos, etc. 

01/05/2020 até 
31/07/2020 

10/08/2020 

4 
Relatório Financeiro 2: de acompanhamento do Projeto, até o 
mês de Julho 

01/05/2020 até 
31/07/2020 

10/08/2020 

5 

3º Relatório Técnico - Final: contendo todas as ações, 
desenvolvidas no Projeto, com registros fotográficos das 
atividades, listas de presença, autorização de uso de imagem, 
compras de equipamentos, etc. 

01/08/2020 até 
30/09/2020 

10/10/2020 

6 Relatório Financeiro 3: de acompanhamento final, referente a 
todo o Projeto 

01/08/2020 até 
30/09/2020 

10/10/2020 

 
 

7. Cronograma e Condições de Pagamento 
 

Parcela Condições de desembolso Data Prevista % Valor R$ 

1/3 
Mediante entrega do contrato e recibo 
assinados 

10/02/2020 50% 90.356,10 

2/3 
Entrega e aprovação dos Produtos 1 e 2 
e recibo assinado 

21/05/2020 28% 50.256,00 

3/3 
Entrega e aprovação dos Produtos 3 e 4 
e recibo assinado 

20/08/2020 22% 39.367,20 

TOTAL 100% 179.979,30 



 

 

                                                                  
 

8. Responsáveis no Âmbito deste Termo de Referência  
 

Equipe do WWF-Brasil 

Responsável  Responsabilidade Telefone/e-mail 

Cristiano Cegana Gerente de Projetos cristianocegana@wwf.org.br 

Jasy Abreu Coordenadora de Conservação 
(92) 98159-3557 
jasy@wwf.org.br 

Osvaldo Gajardo Analista de Conservação 
(61) 991730947 

osvaldogajardo@wwf.org.br 

Léa Maria David Analista de Projetos 
(61) 98216-0200 
lea@wwf.org.br 

Ana Paula Ferreira Assistente de Projetos 
(61) 98259-3837 

anaferreira@wwf.org.br 

Fernando Antunes Caminati Gerente Jurídico fernando@wwf.org.br 

Bruna Motta Piazera Advogada  brunapiazera@wwf.org.br 

Parceiro 

Responsável Responsabilidade Telefone/e-mail 

Antonia Pereira Martins Coordenadora Geral FVPP 
(93) 99244-6208 

toinhaxingy@yahoo.com.br 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  

ANEXO B – PLANO DE TRABALHO 
 

 



                                                                  

ANEXO C - COMO USAR A MARCA WWF 
 

✓ A marca é composta por dois elementos, pelas letras WWF e pela figura do “Panda”, e deve ser 

usada de forma completa. 

✓ A marca deve ser utilizada com um espaço branco de isolamento correto, no mínimo equivalente à 

altura da letra “W” do logotipo WWF. 

 
✓ A marca deve estar acompanhada dos símbolos © (direito autoral) e ® (marca registrada). 

✓ A figura do “Panda” pode ser usado sem o logotipo (WWF) como ilustração, apenas se a logomarca 

completa estiver junto, sendo que o logotipo não pode ser utilizado sozinho. E em um fundo colorido 

pode ser usado apenas como figura secundária/ gráfica. 

✓ Nos produtos licenciados e/ou embalagem, a logomarca do WWF deve aparecer em algum lugar, 

em sua forma completa e em preto e branco.  

✓ As letras WWF e a figura do “Panda” de forma completa, só podem ser usadas em um fundo colorido 

com a paleta de cores abaixo, um fundo branco ou em um papel kraft natural. 

 

 
 

✓ Em caso de fundo escuro ou textura, usar a logomarca sobre a tarja branca. 

✓ As fontes Georgia ou Arial devem ser utilizadas em todo material e comunicações. 

✓ A forma de inserção da marca deve ser previamente aprovada pelo WWF-Brasil. 

✓ A marca do WWF-Brasil pode ser solicitada para uso, em caso de dúvida ou maiores informações 

sobre restrições de uso, formatos de publicações, uso em publicidade, produtos e materiais, consultar 

a Coordenação de Comunicação do WWF-Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                  
 

ANEXO D – MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO DE PROGRESSO 
 

Título do Projeto:  

Número do Contrato:  

Período do Relatório:  

Recursos gastos no período do relatório (R$):  

 
1) Quais resultados, metas e indicadores que o projeto pretende atingir conforme plano de 

monitoramento? 
2) Sucessos do Projeto: Realce pelo menos 2 histórias de sucesso durante este período do relatório, como 

o progresso alcançado em relação às metas e objetivos do projeto. Os sucessos são as próprias 
contribuições mais importantes do projeto às metas e resultados propostos. 

3) Progresso nas Atividades e questões financeiras relacionadas. 
3. a. Proporcione um breve resumo de progresso, no nível das principais atividades propostas no projeto, 
enfatizando quaisquer áreas que estejam bem aquém do planejado (conecte-as a qualquer progresso 
sobre processos ou capacidades internas de gestão).  
3. b. Quantifique e explique quaisquer consequências financeiras relacionadas às atividades (por 
exemplo, qualquer divergência significativa no orçamento ou nas despesas por categoria de despesa e 
por meta e resultado proposto). 

4) Problemas e Restrições. Ressalte quaisquer falhas, problemas ou restrições que tenham afetado o 
progresso e descreva as medidas adotadas como resposta. Enumere quaisquer mudanças significativas 
no meio ambiente e no contexto de atuação do projeto (especialmente quando estas se relacionem aos 
riscos identificados no projeto inicial e no plano de monitoramento).   

5) Efeitos inesperados. Descreva quaisquer consequências inesperadas (positivas ou negativas) que tenham 
ocorrido como resultado do projeto/programa e/ou quaisquer oportunidades novas que se apresentem.   

6) Aprender e Compartilhar. Descreva lições chave aprendidas, que sejam importantes para o seu projeto 
ou que sejam úteis a outras pessoas que não fazem parte deste projeto. Estas poderão incluir: sucessos, 
estratégias adotadas, desafios que você esteja enfrentando, resultados inesperados, processos de 
gestão/manejo, ou compreensão técnica.  

7) Gestão/manejo adaptativa/o. Em caso de haver um Plano de Monitoramento elaborado. De acordo com 
a sua análise da situação e do progresso do projeto quais foram os objetivos e as atividades do projeto 
que sofreram mudanças, ou quais precisarão mudar? Por favor, anexe as últimas versões do documento 
de seu plano de ação e plano de monitoramento, caso tenha havido alguma mudança.  

8) Histórias para Comunicação. Ressalte quaisquer ações ou sucessos que mereçam ser comunicados, por 
exemplo, coberturas positivas da mídia, histórias de sucesso, contatos estabelecidos (por exemplo, junto 
ao governo, nas comunidades, ...), eventos principais.  

9) Questões e Desafios Futuros. Ressalte as 3 questões e/ou desafios futuros mais importantes para o 
programa, pense nos próximos 12 meses, e explique como estas questões e desafios serão tratados. 
(Concentre-se nas barreiras à conclusão do projeto que poderão levar a mudanças de metas ou planos).  

10) Avaliação geral de progresso. Avalie se o projeto alcançou o progresso esperado em relação ao plano de 
ação e se os resultados e objetivos planejados serão alcançados (nos primeiros estágios do projeto, esta 
avaliação será um tanto subjetiva, porém, na medida em que o projeto progrida esta deverá ser 
embasada em uma avaliação de progresso relacionada às metas e objetivos e aos indicadores 
relacionados). 

 

Relatório concluído por: 

Nome  

Cargo/Título  

Organização  

Data  

 
 



                                                                  

ANEXO E – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO FINANCEIRO 
 

O relatório financeiro é um instrumento de controle financeiro e orçamentário que possibilita o 
acompanhamento dos gastos, valores recebidos e saldo dentro de cada período. 
 
O modelo utilizado como exemplo possui os campos preenchidos de acordo com o que deve ser 
informado nos relatórios financeiros parciais e finais. 
 
É importante que o formato seja seguido conforme instruções contidas neste manual. Seguirá 
posteriormente, o modelo do relatório financeiro, em formato Excel, para facilitar e agilizar a 
elaboração do relatório financeiro. 

 
MODELO DE RELATÓRIO FINANCEIRO  

          
Parte 1          

          
Número do Contrato          
Instituição    

Responsável pela Elaboração   

           
Data da Elaboração          
          
Período do Relatório de         

  até         
          
          
Total do Contrato          
Total Liberado  0,00       
Saldo a liberar  0,00       
          
A – Recursos Recebidos        
          

N.º Data do Recebimento Valor Recebido em Real 

01     

02     

03     

  Total de recursos recebidos do WWF-Brasil R$ 0,00  

          
          
A – Recursos recebidos do WWF-Brasil  0,00 A 

B – Total das despesas (conforme parte 2)  0,00 B 

C – Saldo disponível (B  - C)  0,00 C 

          
Quaisquer fundos disponíveis ao final do contrato devem aguardar decisão do 

WWF-Brasil sobre o seu destino 

          
   
Parte 1 – Dados de Identificação do Contrato, com Valores de Desembolsos  
 

A parte 1 destina-se a informar os dados de identificação do contrato.  
O WWF-Brasil, irá enviar este relatório, por meio eletrônico, preenchido parcialmente com 

algumas informações relativas ao contrato: 



 

 

                                                                  
 

 
1. Número do Contrato: Número do Contrato (CPT XXX-XXXX);   
2. Instituição: Nome da Instituição;  
3. Responsável pelo pela Elaboração: Nome completo da pessoa responsável pela elaboração 

relatório financeiro  
4. Descrição e Período:  

4.1. Data da elaboração: Informar data final da elaboração do relatório;  
4.2. De: data de início do relatório, com dia, mês e ano, de acordo com o período estipulado em 
contrato; 
4.4. Até: data final do relatório, com dia, mês e ano, de acordo com o período estipulado em 
contrato; 

5. Total do contrato/Total Liberado/Saldo a Liberar: Indica quanto ainda será liberado para o 
contrato, de acordo com os recebimentos e total contratado;   

6. Data do Recebimento: Informar as datas de todos os recursos recebidos do WWF no âmbito deste 
contrato;  

7. Total de Recursos Recebido do WWF-Brasil: Informar o valor de todos os recursos recebidos do 
WWF no âmbito deste contrato;  

8. A - Recursos recebidos do WWF-Brasil: “Fórmula” de acordo com o total liberado;     
9. B - Total das Despesas: Conforme coluna de “Despesas acumuladas” - parte 2;  
10. C - Saldo disponível: “Fórmula” – calcula o total de recursos recebidos (A), menos total das 
despesas (B).  
 
 

Parte 2 – Demonstrativo de Despesas 

        
              I                                                                         II III IV  V     

          
Orçamento Despesas  Despesas Despesas   Saldo     

do 
Contrato Acumuladas neste  acumuladas  acumulativo     

(em Reais) 
(IV do 

Relatório período 
até o 

momento  (I - III)     
 anterior)  (II + III)       

        
Categoria Orçamentária               

Equipamentos     0,00 0,00 0,00     
Serviços     0,00 0,00 0,00     
Diárias para monitoramento e 
vigilância   0,00 0,00 0,00     

Viagens e eventos     0,00 0,00 0,00     
Combustível e aluguel de 
veículo e embarcação     0,00 0,00 0,00     
Taxa administrativa     0,00 0,00 0,00     
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     
 
Justificativa para remanejamentos entre categorias 
orçamentárias       
1) 
2) 
3) 
4) 
  
 



 

 

                                                                  
 

Parte 2 - Demonstrativo de Despesas  
 
A parte 2 destina se a informar os valores e as categorias orçamentárias acordadas em contrato, 
conforme abaixo: 
 
1. Coluna das Categorias Orçamentárias: É o desdobramento do orçamento do contrato.   
2. Coluna I - Orçamento do Contrato: Se destina aos valores acordados em contrato, no orçamento 

detalhado;  
3. Coluna II – Despesas Acumuladas: total de despesas do relatório anterior (coluna IV);  
4. Coluna III - Despesas neste Período: São as despesas efetuadas no período no relatório financeiro;  
5. Coluna IV – Despesas Acumuladas até o Momento: são as despesas efetuadas no relatório atual 

(coluna III) somadas ao total de despesas do relatório anterior (coluna II);  
6. Coluna V – Saldo Acumulativo: São os valores da Coluna III subtraídos da Coluna I;  
7. Justificativa para remanejamentos entre categorias orçamentárias: Justificar nestes campos 

(linhas de 1 a 4) as categorias que sofreram remanejamentos. 
 
 
O que posso incluir em cada categoria orçamentária? 

 
1. Equipamentos: Custos de aquisição de bens de natureza permanente ou não permanente; 
2. Serviços: Esta linha destina-se custear despesas com consultorias, prestadores de serviços e 

impostos referentes ao mesmo; 
3. Diárias para monitoramento e vigilância: Custos de acompanhamento das atividades em campo (in 

loco) para monitoramento e vigilância das ações em desenvolvimento;   
4. Viagens e eventos: Todos os custos em viagens, passagens terrestres e aéreas, hospedagem, 

alimentação, custos com atividades como eventos, oficinas, seminários, etc.   
5. Combustível e aluguel de veículo/embarcação: Despesa com compra de combustível e aluguel de 

veículo, embarcação; 
6. Salários: Salários previamente incluídos no orçamento, referentes à equipe técnica permanente 

destinada às atividades do projeto definido neste contrato;  
7. Taxa administrativa:   

7.1. Aluguel - Custos com aluguel de imóveis;  
7.2. Manutenção e Serviços – Custos com manutenção de veículos, instalações, edificações e 

serviços diversos como vigilância, limpeza e outros serviços de natureza contínua etc.;  
7.3. Correio, Malote e Encomendas – Custos com correspondência nacional e internacional, 

comum e expressa;  
7.4. Telefone, Fax e Internet - Custos com ligações telefônicas, fax, acesso a Internet;  
7.5. Material de Escritório e Informática - Custos com material de escritório e produtos 

consumíveis de informática;  
7.6. Despesas Gerais e Administrativas – Salários de equipe administrativa permanente, Custos de 

taxas diversas, despesas bancárias, lanches e refeições, transporte urbano, combustíveis etc.;  
 
  

Parte 3 – Discriminação de todas as despesas de cada categoria orçamentária.  

     
Categoria Orçamentária     

     
Número da Nota Data da Nota Fornecedor Descrição Valor R$ 

          

          

          

          



 

 

                                                                  
 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  0,00 

 
 
Parte 3 - Descrição das despesas por categoria orçamentária  
 

1. Categoria Orçamentária: Informar a categoria a que se refere esta folha; 
2. Número da Nota: A numeração desta coluna deverá indicar o número que consta na Nota 

Fiscal ou N/A quando não houver; 
3. Data da Nota: Informar a data que consta no comprovante de pagamento, autenticação 

bancária ou a data da nota fiscal; 
4. Fornecedor: Nome que consta na Nota Fiscal; 
5. Descrição: Descrever em poucas palavras do que se trata a despesa; 
6. Valor R$: O valor informado nesta coluna deverá estar em reais e de acordo com o valor do 

comprovante.  
   

INFORMAÇÕES  
 
O PARCEIRO DEVE: 
 
1. Possuir conta bancária jurídica em nome do contratado;  
2.   
3. Possuir listagem atualizada dos bens adquiridos com recursos do WWF-Brasil;  
4. Apresentar somente nota fiscal ou recibos com valor fiscal;  
5. Os documentos fiscais apresentados no relatório financeiro devem estar em nome do parceiro, 

conforme contrato.  
 
IMPORTANTE: 
 
1. Qualquer pagamento deve ter os comprovantes especificando o tipo de despesa;  
2. Para pagamentos de pessoas físicas é necessário acrescentar ao recibo: o nome completo legível, nº 

de CPF, nº da Cédula de Identidade e endereço completo;  
3. Todo pagamento de reembolso deverá conter recibo com data e assinatura da pessoa que foi 

reembolsada;     
4. Para remanejar custos previstos de uma categoria orçamentária para outra prevista no Orçamento 

apresentar JUSTIFICATIVA POR ESCRITO;   
5.  Seguir, rigorosamente, as datas de entrega de produtos e o período abrangido no relatório. 
 

 
  



 

 

                                                                  
 

ANEXO F – MODELO DE RECIBO 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Recebi do WWF-Brasil a quantia de R$ XXXXX (valor por extenso), referente ao (primeiro, segundo, etc) 
desembolso de dois programados para o projeto intitulado “_______”, apoiado pelo WWF-Brasil, com 
código de identificação CPT 00xxxx-2020.  
 
 
 
 
Nome da Instituição Executante:   
Nome do Representante Legal:   
C.N.P.J:            
Endereço:    
    

 
 
 

___________________________________ 
(data) 

 
 
  
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
Obs.: Fazer uma cópia para cada desembolso. 
 
 


