SIMULÍDEO: PROJETO DE GESTÃO, MANEJO E CONTROLE
PROJETO DA ATIVIDADE
 O Projeto de atividade deve conter além da descrição das atividades relativas ao
controle

entomológico,

também

as

atividades

que

o

município

está

desenvolvendo e planejando para remediação/recomposição dos ambientes
degradados e ações de manejo ambiental, motivo pelo qual sugere-se que seja
desenvolvido em conjunto com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e
Agricultura.
 O Projeto de atividade deve ser assinado pelo Responsável Técnico e pelo
Gestor do município que fica responsável pelas informações (prefeito ou pelo
gestor da pasta que ficará responsável pela execução do projeto: saúde,
agricultura ou meio ambiente) .
 Após a elaboração do Projeto, este deve passar pelos conselhos municiais de
Saúde/Agricultura/Meio Ambiente para obter o aval das ações pretendidas.

CRS:
Município:
Secretaria responsável:
Nome do Gestor Municipal que assina como responsável:
Endereço:
Fone:
EMAIL:
Nome do Responsável Técnico:
Formação do RT:
Tipo de vínculo com a prefeitura, se servidor concursado ou contratado (é indicado que
seja servidor do quadro do município, aceitando-se excepcionalmente funcionário
contratado (CLT).
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EQUIPE:

OBS: descrever a composição da equipe. Servidores, voluntários com nome, RG,
vínculo prefeitura.
No caso de voluntários,nome. RG, endereço, fone.

RESUMO DA SITUAÇÃO DO MUNICÍPIO:
Localização da área problema;
Microbacias onde o trabalho deve ser desenvolvido;
População estimada atingida pelo ataque delimitada por meio da aplicação da ficha
epidemiológica do agravo;
Diagnóstico ambiental com descrição das situações encontradas e sua localização, de
preferência por GPS e se possível identificadas em mapa, conforme descrição na
página 12 da Norma Técnica;
Havendo situação de agricultura, descrever produtos envolvidos na produção;

JUSTIFICATIVA:

Para a justificativa recomenda-se aplicar a ficha epidemiológica do ataque como
indicador para a necessidade de realizar controle entomológico e outras medidas.
Descrever atividades em realização no município, conforme preconizado na
Norma Técnica da SES-CEVS .

APOIO (PARCEIROS):
Descrever entidades apoiadoras;
Comitê municipal;
QUE LOCALIDADES, BAIRROS, LINHAS SERÃO ALVO DO TRABALHO:
Delimitada no levantamento de situação de ataque com o auxílio das fichas
epidemiológicas do agravo que vão informar a situação do ataque as pessoas.

3

METODOLOGIA:
Etapas do projeto como reuniões, levantamento de campo, constituição de comitês,
construção/manutenção de medidores fixos de vazão, correlações dos riachos da
microbacia com a calha.
Localização geográfica da calha, descrição de suas condições estruturais e se possível
acompanhada de foto.
Não havendo ainda calha instalada, definir cronograma para sua execução e para o
trabalho de correlações.
COORDENAÇÃO DA ATIVIDADE:
Além das atividades inerentes ao controle entomológico, o RT deve descrever as
atividades previstas, com cronograma de reuniões/capacitações de sua equipe, pelo
menos uma por semestre. Atividades de palestra, conscientização, educação ambiental
nas comunidades. As atividades descritas acima devem ser realizadas com o registro
em ata dos assuntos tratados, com quem, onde, nome dos participantes.
Ainda descrever as atividades de manejo ambiental realizadas, nome dos participantes,
data, locais e impacto esperado/ obtido.
Anexar cronograma previsto das atividades

 Como forma de orientar o gestor sobre as necessidades de investimento para o
desenvolvimento das atividades sugere-se que o projeto apresente uma previsão
de gastos previstos para o período de 1 ano.

