CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL Nº02 de 08 de outubro 2021.
SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS RELATIVOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
DEFESA DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTES.
O Conselho Municipal dos Diretos da Criança e do Adolescente, baseado no princípio da
prioridade absoluta do Art. 227 da Constituição Federal Brasileira e na Lei 8.069/90 Estatuto da Criança e Do Adolescente Torna Publico o Edital FMDCA de Seleção Pública de
projetos Relativos à Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente,
em consonância com o Plano Municipal Dercenal dos Direitos da Criança e do Adolescente e
sintonizado com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável Abaixo Relacionados:

ODS 2 - Fome Zero e Agricultura Sustentável: acabar com a fome, alcançar a segurança
alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.
ODS 3 - Boa Saúde e Bem-Estar: assegurar uma vida saudável e promover o bem- estar
para todos, em todas as idades.
ODS 4 - Educação de Qualidade: assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e
promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.
ODS 5 - Igualdade de gênero: alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas asmulheres
e meninas.
ODS 16 - Paz, justiça e Instituições Fortes: promover sociedades pacíficas e inclusivas para o
desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições
eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis.
Dessa forma, pretende-se fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos representado pela rede
pública e privada afim de contribuir com o exercício da cidadania.
1. OBJETIVO DO EDITAL
Selecionar e apoiar o desenvolvimento de projetos, programas e serviços dedicados à
promoção, proteção e defesa da garantia de direitos da criança e do adolescente a partir da oferta
de atendimento direto a essa população, conforme a Resolução nº 137/2010 (artigo 15) do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA).
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2. FORMA DE APOIO, VALORES, TEMPO E QUANTIDADE DE PROJETOS
APOIADOS
O Edital FMDCA de Seleção Pública de projetos Relativos à Promoção, Proteção e
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 2021 selecionará 08 projetos para apoio
financeiro no valor total de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada um, de acordo com
a disponibilidade de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Cada órgão ou entidade podem apresentar até dois projetos, sendo que apenas um poderá ser selecionado.
Os projetos aprovados serão apoiados por 1 ano, podendo ser renovados por até mais 1 ano.
3. PERFIL DOS PROJETOS
Conforme as Resolução nº 137/2010 (artigo 15) do Conselho Nacional dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CONANDA), os Conselhos poderão inscrever projetos, programas e
serviços dedicados à promoção, proteção e defesa da garantia de direitos da criança e do
adolescente a partir da oferta de atendimento direto a essa população.
O projetos devem estar pautados no Plano Municipal Decenal de Direitos Humanos de
Crianças e Adolescente de Abaetetuba –PMDDHC nos seguintes eixos:
EIXO 1: PROMOÇÃO DO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:
I.

Objetivo Estratégico 1-Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes

Projetos que realizem campanhas intersetoriais e de cunho educativo de promoção e
prevenção à violência contra a criança e ao adolescente
II.

Objetivo Estratégico 2-Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes

Projetos voltados ao fortalecimento das orientações e empoderamento de crianças e
adolescentes na perspectiva dos Direitos Humanos.
III.

Objetivo Estratégico 10-Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes

Projetos voltados à atenção primária com serviços e estrutura de qualidade para crianças e
adolescentes;
Projetos voltados à ações de cuidado, tratamento e acompanhamento na rede de saúde para
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as crianças e adolescentes com uso abusivo de álcool e outras drogas.
IV.

Objetivo Estratégico 14-Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes

Projetos Voltados às atividades artisiticas e culturais.
V.

Objetivo Estratégico 15- Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes

Projetos voltados a programas sociais de esporte e lazer
VI.

Objetivo Estratégico 19-Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes

Projetos voltados às ações especializadas de atendimento à crianças e adolescentes em
situação de abuso e exploração sexual na rede de proteção social do município.
Projetos voltados à prevenção da Gravidez na adolescência.
VII.

Objetivo Estratégico 20-Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes

Projetos que fortaleçam as ações previstas no Plano Municipal de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil e de Proteção ao Adolescente Trabalhador.
VIII. Objetivo Estratégico 14-Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes
Projetos voltados às ações que visam reduzir a taxa de internação de adolescentes a que se
atribuam autoria de ato infracional.
EIXO III: PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
I.

Objetivo Estratégico 25-Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes

Projetos que visem a participação e empoderamento de crianças e adolescentes nos espaços
que discutem seus direitos.
EIXO VII: TRABALHO EM REDE E INTERSETORIALIDADE
I.

Objetivo Estratégico 38-Plano Municipal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes

Projetos de Formação Continuada e Integrada dos agentes do Sistema de Garantias de
Direitos, visando a prevenção, proteção de crianças e adolescente vítimas de violência.
OBS.Os projetos devem estar em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento
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Sustentável definidos neste Edital.
As instituições govenamentais e não govenamentais, devem atentar para não abrirem serviços
ou tratamentos que ultrapasse o tempo do Termo de Fomento.
Os orgão governamentais devem possuir inscrição e as entidades não governamentais
registro no CMDCA de Abaetetuba.
4. ELEGIBILIDADE
Podem participar do Edital FMDCA de Seleção Pública de projetos Relativos à Promoção,
Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 2021:
I.

Orgãos govenamentais inscritos no CMDCA, que desenvolvem ações voltadas à criança e ao
adolescente;

II.

Entidades não Governamentais com registro no CMDCA que desenvolvem ações voltadas à
criança e ao adolescente.

5. VEDAÇÕES
É vedada a inscrição, seleção e a contratação de projetos que se enquadrem em qualquer
um dos itens abaixo:
I.
II.

Com apelo político-partidário;
De cunho essencialmente religioso;

III.

De natureza sectária, isto é, vinculados a seitas;

IV.

Contrários às disposições constitucionais (ofensa aos direitos das minorias, preconceitos de
quaisquer espécies, etc);

V.

Que sejam voltados exclusivamente a pagamento de diárias, hospedagem, passagem,
alimentação, transporte, compra de equipamentos e locação de espaços;

VI.

VII.

De autoria de Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescentes.

De entidades ou eventos com má reputação ou falta de integridade ou ainda que
atentem contra a ordem pública;

VIII.

Que façam apologia ao uso de drogas ilícitas e ligados a jogos de azar ou
especulativos;

IX.

Que infrinjam qualquer lei ou norma jurídica vigente.
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6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Os projetos serão classificados conforme atendimento aos critérios de elegibilidade e com base nos
seguintes critérios de avaliação:
1. Estar em consonância com o Plano Municipal Decenal de Direitos Humanos de Crianças e
Adolescente de Abaetetuba –PMDDHCAA e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
definidos neste Edital;
2. Estar em consonâncias com o Estatuto da Criança e do Adolescente;
3. Capacidade técnica e administrativa do órgão ou entidade para executar o projeto;
4. Quadro de recursos humanos compatível com as ações previstas no projeto;
5. Os órgão e entidades concorrentes não devem possuir quaisquer impedimentos legais
à celebração do Termo de Fomento com o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente – FMDCA;
6. Havendo empate, os projetos que apresentem açãos voltadas à Proteção Social
Especial1 terão prioridade na seleção.
7. Os Projetos apresentados podem ser inovadores e ou complementares a Política de
Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes.

• POTENCIAL DE IMPACTO DO PROJETO
Deverá demonstrar, qualitativa e quantitativamente, como contribui com a garantia dos
direitos da criança e do adolescente e quais são suas ações relevantes de transformação
social, de fortalecimento para a(s) comunidade(s) local(is) na(s) qual(is) está inserido e/ou
para a sociedade como um todo.
O objetivo deste critério é selecionar projetos que estejam comprometidos com as
prioridades locais da garantia de direitos da criança e do adolescente e que contribuam
ativamente para a construção de soluções e superação dos desafios.

1

Os serviços de Proteção Social Especial fazem parte do Sistema Único de Assistência Social
(Suas) e têm como objetivo promover atenções socioassistenciais às famílias e indivíduos que se
encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e/ou
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas,
situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras. Disponível em:
https://www.justica.pr.gov.br/Pagina/Servicos-de-Protecao-Social-Especial
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• ARTICULAÇÃO INTERSETORIAL DO PROJETO
1. Deverá demonstrar de que forma está alinhado com as legislações que orientam as políticas
públicas dedicadas à criança e ao adolescente.
2. Deverá demonstrar de que forma se insere e se articula com o Sistema de Garantia de
Direitos da Criança e do Adolescente (Poder Judiciário, Conselho Tutelar, Assistência Social,
Educação, Saúde e Conselho Municipal

da Criança e do Adolescente, entre outros) de

Abaetetuba.
O objetivo deste critério é selecionar projetos que estejam de acordo com as políticas
públicas dedicadas à criança e ao adolescente e que demonstrem capacidade de
articulação efetiva com o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente do
município.

• QUALIDADE DO PROJETO
Deverá apresentar capacidade técnica-operacional e viabilidade de realização das ações
previstas com cronograma, orçamento e uso dos recursos (humanos e financeiros),
metodologia de trabalho, objetivos, resultados esperados, estratégias de comunicação e
sustentabilidade, entre outros, de forma coerente.
O objetivo deste critério é contemplar projetos com planos de ação compreensíveis e claros e
que possuam as qualidades necessárias para desenvolver da melhor forma as ações
propostas.

• REGIONALIDADE
O processo de seleção levará em conta a diversidade regional dos projetos e buscará garantir que
dos selecionados haja, quando possível, pelo menos 01 projeto da zona rural ilhas e 01 das
Colônias.
7. INSCRIÇÃO
1. Prazo e local de inscrição:
•

As inscrições para o Edital FMDCA de Seleção Pública de projetos Relativos à Promoção,
Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 2021 devem ser realizadas de
11/10/2021 a 11/11/2021, horário de 8:00 às 12:00 – CASA DOS CONSELHOS,
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Localizada à Rua Antonio Mendes, 816 – São Sebastião, Próximo à Escola Zaíde
Cardoso.

2. Orientações Gerais
•

A inscrição para Edital FMDCA de Seleção Pública de projetos Relativos à Promoção,
Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 2021 deverá ser efetuada
apenas pelo Conselho Municipal

dos Direitos de Crianças e Adolescentes de

Abaetetuba.
•

Dúvidas sobre o processo de inscrição devem ser encaminhadas para a equipe de apoio pelo
e-mail

cmdcaabaetetubapa@gmail.com

ou

pelo

telefone

(WhatsApp)(91)991851994 em horário comercial (de segunda a sexta-feira das 8h00
às 17h00).

3. Documentos necessários para inscrição
1. Cópia do Estatuto da Entidade (para entidades não governamentais);
2. Cópia da ata da posse da diretoria (para entidades não governamentais) cópia da
Portaria de Nomeação do (a) Secretário (a) (para órgãos govenamentais).
3. Cópia simples do CNPJ do órgão ou entidade
4. Declaração atualizada do banco onde foi aberta a conta bancária do órgão ou entidade para
a qual será transferido o recurso. Esse documento deve indicar que a conta bancária
encontra-se ativa e apresentar as seguintes informações: número do CNPJ que a conta
está associada (que deve ser o mesmo número do CNPJ do órgão ou entidade), número do
banco, número da agência e número da conta corrente.
5. Número do Registro e/ou Inscrição no CMDCA.
6. Ofício solicitando a Inscrição, Folha de Rosto e Projeto Técnico de Acordo
com o Anexo I.
7. SELEÇÃO
•

Para análise, avaliação e seleção dos Projetos, o CMDCA tendo a prerrogativa de recorrer
a instituições de notório saber, solicitará o apoio da Universidade Federal do Pará –
Campos Abaetetuba, Instituto Federal de Educação, Ciência e TecnologiaCampus Abaetetuba e Ministério Público para a Composição do Comitê de Avalição
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(três técnicos) ao qual caberá analisar a documentação encaminhada pelos órgãos e entidades
e os projetos enviados a partir dos critérios de avaliação indicados neste Edital. Caberá
também ao Comitê de avaliação decidir quais os projetos que serão financiados pelo Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Abaetetuba.
•

Os membros do Comitê não deverão ter qualquer vínculo com o CMDCAs nem com os órgão e
entidades que apresentaram projetos do Edital FMDCA de Seleção Pública de projetos Relativos à
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 2021

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
O resultado da Seleção Edital FMDCA de Seleção Pública de projetos Relativos à
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 2021 será
comunicado por e-mail até o dia 30 novembro de 2021. A Resolução do CMDCA oficializando o
resultado

será

divulgada

no

site

da

Prefeitura

Municipal

de

Abaetetuba

site:

https://www.abaetetuba.pa.gov.br
Caso ocorra uma mudança de Dirietoria da Entidade não Governamental ou exonerção do Secretário
Municipal, no decorrer do processo a Ata de Eleição da Diretorial ou a nova Portaria deve ser novamente
enviada ao CMDCA.

Os projetos selecionados se comprometem a enviar fotos que serão utilizadas na campanha de
captação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Abaetetuba,
acompanhadas de termos de uso de imagem – o modelo (Anexo II).

9. CRONOGRAMA
•
AÇAO

DATA/PERÍODO

OBSERVAÇÃO

LANÇAMENTO DO EDITAL

08/10/2021

https://www.abaetetuba.pa.gov.br

INICIO DAS INSCRIÇÕES

11/10/2021

8:00 às 12:00 Casa dos Conselhos
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11/11/2021

8:00 às 12:00 Casa dos Conselhos

ANÁLISE DAS PROPOSTAS
PELO COMITÊ

12/11 A 10/12/2021

Comitê Avaliador

DIVULGAÇÃO
DOS
PROJETOS SELECIONADOS

13/12/2021

https://www.abaetetuba.pa.gov.br

EVENTO DE ASSINATURA
DOS
TERMOS
DE
FOMENTO

17/12/2021

Local a definir

PERIODO DE EXECUÇÃO
DO PROJETO

JANEIRO
DEZEMBRO/2022

ENCERRAMENTO
INSCRIÇÕES

DAS

A Definido em cada projeto

10. ASSINATURA DE TERMOS DE FOMENTO
•

A formalização da parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
ocorrerá em evento organizado para este fim no dia 17/12/2021. Para isso, deverá ser
instaurado Processo Administrativo de cada órgão ou entidade contemplado pelo
Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente contendo toda documentação
utilizada durante o proceso: edital, documentação entregue no ato da inscrição, cópia
de e-mail, resolução com a publicação de resultados e pareceres.

•

Deverá ser celebrado um Termo de Fomento entre o órgão gestor do Fundo Municipal de
Assistência Social, o Conselho e o órgão ou entidade selecionado, no qual constem a
indicação do projeto selecionado e os compromissos elencados neste edital por cada uma
das partes, conforme a seção “Compromissos” deste edital.

•

O Termo de Fomento deve estar em consonância com o novo Marco Regulatório para
Organizações da Sociedade Civil ou, em caso de organizações do poder público, o
estabelecimento do convênio.

11. COMPROMISSOS
Os principais compromissos a serem assumidos pelos signatários estão elencados a seguir.
SECRETARIA

MUNICIPAL

DE

ASSISTÊNCIA

SOCIAL

GESTORA
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DO

FUNDO
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MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
•

Repassar o Recurso no valor aportado no Projeto, não sendo superior a R$ 25.000,00
(vinte e cinco mil reais) às entidades e órgãos selecionados, em parcela única.

•

Receber, analizar em enviar cópia da prestação de contas ao Conselho Municipal de
Assistência Social-CMAS e ao Conselho Municipal de direto da Criança a do
Adolescente- CMDCA

•

Elaborar e enviar a Declaração de Benefícios Fiscais (DBF) junto à Receita Federal, conforme
estabelecido por Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil.

•

Assegurar, em conjunto com o Conselho, a transferência correta dos recursos destinados à
organização governamental ou não governamental que será responsável pela execução do
projeto.

•

Haverá a cooperação do respectivo órgão municipal responsável pela execução orçamentária
e contábil dos recursos do Fundo com o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CONSELHO
•

Acompanhar e controlar a execução técnica e orçamentária do projeto apoiado pelo Edital
FMDCA de Seleção Pública de projetos Relativos à Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente 2021;

•

Avaliar e aprovar a prestação de contas de cada órgão ou entidade contemplada com os recursos;

•

Receber e avaliar os relatórios de monitoramento enviados pela Organização Executora;

•

Enviar relatórios de monitoramento, conforme modelo acordado, para ordenador do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

INSTITUIÇÃO EXECUTORA
• Responsabilizar-se pela execução do projeto proposto com excelência e qualidade.
•

Apresentar para o Conselho os relatórios de monitoramento, conforme modelo solicitado.

•

Responsabilizar-se pelo preenchimento dos relatórios de monitoramento e avaliação das
iniciativas enviados pela gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;

•

Participar das atividades promovidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
como processos de formação,eventos, entre outras.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS
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ANEXO I ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS FMDCA

EDITAL FMDCA DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS RELATIVOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2022
Ofício Nº .......
Local e Data,
Ao
CONSELHO
MUNICIPAL
Secretaria Executiva.

DOS

DIREITOS

DA

CRIANÇA

E

DO

ADOLESCENTES

Ref.: Projeto (nome do projeto).
Vimos pelo presente expor e solicitar a Vossa Senhoria patrocínio para o (nome do projeto) a ser
realizado no periodo de (mês) a (mês) de 2022, no município de Abaetetuba (informar o nome do
órgão ou entidade), no valor de R$........................
O projeto vai proporcionar (descrever todos os benefícios e a visibilidade alcançada pelo evento a
ser patrocinado, seja na TV, rádio, jornais ou pela quantidade de participantes).
Concordamos
com
todos
os
termos
exigidos
neste
Edital
__________________________________________ 2022 e anexamos a este Ofício o
projeto conforme escopo definido no certame.
Declaramos ainda para fins de prova junto ao CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora
ou situação de inadimplência de prestação de contas de patrocínio anteriores, qualquer outro tipo
de inadimplência que impeça a celebração do Termo de Fomento.

Atenciosamente,
Assinatura _______________________________
(nome completo do Dirigente, CNPJ,
(endereço, telefones e e-mail de contato)

FOLHA DE ROSTO

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Coluna de Preenchimento

PROJETO (Identificar projeto)

RESUMO DO PROJETO
(Descrição clara e sucinta
projeto)

OBS. Imagine que você tem um minuto para contar
sobre o seu projeto. O que você contaria? Provavelmente
você falaria somente o essencial. Nesse sentido, o
resumo deve conter a essência, ou seja, deve trazer as
do
linhas gerais que possibilitem a quem lê um bom
entendimento sobre o projeto. Em geral, o resumo
apresenta minimamente para que o projeto será feito
(objetivo geral), o que será feito, para quem e onde.

FOCO DE ATUAÇÃO
(Verificar Item 3 PERFIL DOS
PROJETOS)
VALOR TOTAL DO PROJETO
(Valor geral projeto)
VALOR SOLICITADO
(Valor do patrocínio)
OUTROS PARCEIROS
(Nome e valores de outros
patrocinadores)
PÚBLICO-ALVO
(Quantificar e identificar o público
direto beneficiado no projeto)
PÚBLICO ESTIMADO
(Quantificar a expectativa de público
geral)
EMPREGOS GERADOS
(Quantas pessoas estarão direta
e/ou indiretamente envolvidas com o
evento)

IDENTIFICAÇÃO
PATROCINADO

DO

PESSOA FÍSICA – PESSOA JURÍDICA
representante da
pessoa jurídica

RAZÃO SOCIAL
(Nome da Instituição)
CNPJ
ENDEREÇO COMPLETO
CIDADE
UF
CEP
TELEFONE (fixo e celular)
ENDEREÇO ELETRÔNICO
NOME
DOS
REPRESENTANTES LEGAL DA
EMPRESA.
PROFISSÃO / CARGO NA
EMPRESA / ESTADO CIVIL
Nº DA IDENTIDADE (RG)
Nº DO CPF
ENDEREÇO COMPLETO

Coluna de Preenchimento

CIDADE
UF
CEP
TELEFONE (fixo e celular)
ENDEREÇO ELETRÔNICO
Local: ______________, (UF)

Data: ____/_______/_____

Assinatura do Representante legal (obrigatório)
TITULO DO PROJETO

OBS. (Título O título é o nome do projeto. Aconselha-se pensar no nome somente depois
de ter estruturado o projeto. Ou seja, esperar a criança nascer, para então dar o nome.
Pense em um nome que seja simples, atrativo, criativo e que, ao mesmo tempo, traduza a
essência do projeto. Pode conter algo relacionado com o que será realizado e a localidade.
O interessante é que o nome seja o primeiro atrativo que deixe o financiador com vontade
de ler o documento. Se o nome é muito grande, do tamanho de um parágrafo, até que o
avaliador termine de ler, já vai ter esquecido como começou).
1. CONTEXTO:
(O financiador tem uma visão geral dos problemas, assim, o contexto é o seu cartão de

apresentação pois vai demonstrar que você conhece a realidade onde pretende atuar. Deve
ser o suficiente para que o financiador perceba claramente as questões ambientais,
econômicas, sociais e culturais que influem diretamente sobre a comunidade em que o
projeto pretende atuar. É importante ficar claro quais são os problemas a serem
enfrentados e como os beneficiários do projeto serão impactados. Aqui é muito importante
apresentar o diagnóstico e algumas de suas conclusões que fundamentaram a escolha do
foco do projeto. Citar estudos, levantamentos feitos na comunidade ou região, dados do
IBGE, entre outras informações relevantes, também ajuda a fundamentar sua análise.
Neste ponto, pode-se partir de uma visão mais macro, ou seja, do problema que chama
atenção no município e passar para uma visão focada no local. - No máximo 15 linhas)
2. JUSTIFICATIVA:
(A justificativa e o contexto caminham de maneira conjunta. Aqui, especificamente, deve-se

direcionar o texto para explicar porque a estratégia de ação do projeto foi escolhida para
resolver os problemas e para aproveitar as potencialidades, que foram anteriormente
apresentados no contexto. Deve-se deixar claro porque as atividades e investimentos
propostos são necessários e como vão ajudar a alcançar os resultados e, assim, mudar
para melhor a realidade. Pode-se trazer dados numéricos sobre o potencial da atividade
econômica no local, ou o resultado de pesquisa de mercado que já fizeram e que apontou
como positiva a ação proposta. Neste ponto, cabe usar a criatividade, para que o avaliador
realmente compre a ideia de que sua comunidade precisa do projeto, que a organização
tem capacidade de realizá-lo e que o financiador irá contribuir com uma causa relevante).
3. OOBJETIVO GERAL:
(O objetivo geral demonstra a mudança na realidade que o projeto pretende contribuir, ou

seja, visa dar resposta ao principal problema identificado ou apontado pela comunidade.
Tem uma perspectiva de médio e longo prazos e não necessariamente é atingido durante a
execução do projeto. É desejável que o objetivo geral esteja alinhado com a missão da
organização. Uma dica: quando sua frase começar com um verbo de ação e seguir pelas
palavras “para” ou “no sentido de” isso quer dizer que você não está dando o destaque ao

objetivo e sim falando o que irá fazer. Provavelmente o que está depois das palavras será o
seu objetivo. Se tiver dúvida, pergunte-se: - Mas para quê quero fazer tudo isso?
Esperamos que mudança?)
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(Os objetivos específicos correspondem aos resultados concretos que o projeto pretende
alcançar e contribuem para o alcance do objetivo geral. Devem ser frases completas,
porém curtas. Não defina seu objetivo específico somente com uma palavra. Os objetivos
específicos buscam resolver as causas do problema apontado pela comunidade. O
diagrama abaixo não deve ser incluído no projeto é apenas um exercício para ajuda-lo a
definir os objetivos específicos do seu projeto).

Pensar nos objetivos específicos não é uma tarefa fácil. Para te ajudar nesta tarefa,
apresentamos abaixo algumas características que podem ser levadas em consideração na
hora de elaborar os objetivos específicos de sua proposta:
Específico – traz objetividade no que se propõe fazer, não é algo genérico.
Mensurável – quantifica o que irá fazer.
Atingível – devem ser atingidos ao final do projeto.
Relevante – deve ser relevante para o alcance do objetivo geral.
Temporal – deve estar dentro do tempo de realização do projeto.
5. SEU PROJETO ESTÁ PAUTADO EM QUAIS OS OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO
SUTENTÁVEL CITADOS NO EDITAL
6. METODOLOGIA
(A palavra (METODOLOGIA significa, em poucas palavras, a forma como algo é realizado.
Portanto, neste item deve-se descrever o método escolhido para o cumprimento dos
objetivos propostos. Na metodologia devem ser apresentados todos os procedimentos a
serem adotados no projeto, contendo um roteiro claro e detalhado das etapas necessárias
e das respectivas atividades a serem executadas. Com uma metodologia bem elaborada, é
possível perceber que a organização tem clareza do que deve ser realizado para uma boa
execução do projeto. Neste item podem ser apresentados também como se dará a
participação dos beneficiários e como os parceiros contribuirão para a execução das
atividades. Lembre-se que todas as atividades que pretende desenvolver no projeto
deverão ser detalhadas na metodologia, deve ser esmiuçado como cada atividade será
realizada).
7. RESULTADOS ESPERADOS:
(Os resultados devem estar diretamente relacionados com os objetivos específicos)

8. SUSTENTABILIDADE DO PROJETO:

O Projeto deve estar pautado nos três pilares da sustentabilidade: Social - A sustentabilidade de
um projeto começa dentro da instituição: quem são os seus colaboradores? (Funcionários,
voluntários) as relações pessoais e profissionais que favorecem o crescimento e a satisfação de
quem trabalha para você. Os seus colaboradores devem se sentir parte importante do time, afinal
eles também serão porta-voz da sua marca e dos seus valores, além de serem os principais
responsáveis pelos resultados que o projeto pretende alcançar. Econômico: Não podemos falar
de sustentabilidade sem levar em consideração o planejamento financeiro do projeto. É importante
Discriminação
1.
Recursos
(especificar)

Unidade
Humanos

Quantidade

Valor
Unitário

Valor Total

Sub Total (1)

você enfatizar quais as estratégias que o órgão ou instituição pretende utilizar para dar
continuidade ao projeto após o encerramento do aporte do FMDCA; e, Ambiental:
O desenvolvimento sustentável que é ambientalmente correto, sempre visa minimizar ao máximo
os impactos ambientais causados pelas suas ações. Medidas pequenas, como evitar copos e
talheres descartáveis, utilização de materiais reaproveitáveis em oficinas, utilização de lixeiras para
coleta seletiva é um bom começo.

2. Material de Consumo
Expediente
Didático
Alimentação
Higiene e limpeza
Sub Total (2)
3. Marketing
(especificar)

Sub Total (3)
4.
Serviço
(especificar)

do

de

Sub Total (4)
6.
Outras
(especificar)

Projeto

Terceiros

despesas

Sub Total (5)
TOTAL: ( 1)+(2)+(3)+(4)

9. 0RÇAMENTO DETALHADO

(Lembrar que o projeto deverá prever recursos também para ações de comunicação que
visem à promoção de sua filosofia, métodos e êxitos junto aos públicos específicos,
selecionados de acordo com a natureza do projeto e de suas ações.)

10: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

ATIVIDADES

2022
JAN

FEV

MAR

ABR

11.ESTRATÉGIAS DE MARKETING

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

(A utilização de estratégias de marketing é fundamental para fortalecer o Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente na captação de novos recursos e financiamento
de novos projetos, por isso deve ser um compromisso de todos os órgãos e entidades
concorrente ao financiamento do Edital)
12. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

(Monitorar quer dizer ter meios para avaliar o projeto, seja durante sua execução ou ao
final. Em poucas palavras, consiste no balanço entre o planejado e o realizado. A avaliação
pode ser feita de diversas maneiras. Nesse item você deve dizer que que forma pretende
avaliar e monitora o projeto.)

13. QUADRO DE RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEL PARA EXECUÇÃO DO
PROJETO
14. ANEXOS:
(Item não obrigatório. Caso você queira enriquecer seu projeto pode anexar modelo de

ficha de inscrição dos participantes, instrumentais de monitoramento e avaliação, fotos,
dentre outro)

