
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Logo do Instituto Juruti Sustentável 

– IJUS é sua identidade visual e tem 

como objetivo facilitar seu 

reconhecimento. A proposta do 

designer é a associação das 

logomarcas do CONJUS e FUNJUS, 

pautadas em traços indígenas e no 

pássaro símbolo de juruti dando 

regionalidade e simbolismo ao IJUS. 

O Instituto Juruti Sustentável – IJUS é uma entidade sem 

fins lucrativos e econômicos que surgiu a partir de 

novembro de 2015 com integração do CONJUS (Conselho 

Juruti Sustentável) e FUNJUS (Fundo Juruti Sustentável). O 

IJUS tem por premissa a promoção de um espaço público 

permanente de diálogo, debate e alinhamento de ações 

coletivas entre os sócios e a sociedade em geral visando o 

desenvolvimento sustentável de Juruti e entorno. O foco 

principal é o trabalho através de diálogos solidificados 

sobre uma composição tripartite com a participação ativa 

de empresas, poder público e sociedade civil. 
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Sustentabilidade 

Sustentabilidade é Equilíbrio. É a 

capacidade de suprir as necessidades da 

geração atual, sem comprometer a 

capacidade de atender as necessidades das 

futuras gerações. É o desenvolvimento que 

não esgota os recursos para o futuro. 

(Fonte: WWF Brasil) 



 

APRESENTAÇÃO 

 

O Fundo Juruti Sustentável (FUNJUS) é um órgão do Instituto Juruti 

Sustentável, que se destina a operacionalização de um mecanismo financeiro 

voltado para investimentos em projetos, ações e programas que integrem 

aspectos sociais, humanos, produtivos e ambientais, voltados para o 

desenvolvimento sustentável do município de Juruti e entorno.  

O Fundo foi concebido com a ambição de não somente realizar o apoio 

direto a projetos, mas principalmente em fomentar organizações locais na 

busca de recursos adicionais, como uma ferramenta de alavancagem e 

direcionamento de outros recursos (públicos e privados), assim como iniciativas 

de corresponsabilidade entre a empresa, setor público e a sociedade na 

priorização de investimentos e identificação de recursos complementares. Seu 

objetivo é facilitar o acesso a recursos financeiros e materiais, de forma pública 

e transparente, alavancando contrapartidas (públicas e privadas) e apoiando 

projetos que integrem aspectos sociais, econômicos e ambientais, voltados 

para o desenvolvimento sustentável do território de Juruti. 

A estrutura de governança do FUNJUS contempla a adoção de um 

modelo de participação que agrega a participação de representantes locais, 

prevendo a representação de membros do Conselho Juruti Sustentável, do 

doador e de uma instituição financeira local, e ainda prevê a contratação de 

uma secretaria executiva. 

O FUNJUS pode ser considerado um mecanismo financeiro inovador, 

voltado ao bom uso e às boas práticas de governança de recursos para o 

desenvolvimento de um território, utilizando-se dos princípios de 

sustentabilidade e permitindo a eficiência e eficácia na implementação das 

estratégias delineadas para a região. 

Um mecanismo financeiro é uma boa ferramenta para intermediação de 

recursos, mas sua continuidade só é possível se houver entre os seus gestores 

o compromisso e envolvimento com sua causa maior, que é proporcionar o 

desenvolvimento sustentável do território de Juruti. Também é essencial a 

busca contínua por recursos, melhoria continuada de processos e boa relação 

com os grupos de interesse, principalmente na prestação de contas e 

transparência de suas ações. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

O FUNJUS - Fundo Juruti Sustentável 

 

O Instituto Juruti Sustentável através das ações do FUNJUS pretende apoiar a 

busca de soluções para o desenvolvimento sustentável de Juruti pautadas a partir de 

sugestões e na participação de empresas, poder público e sociedade civil. 

Para tanto, está lançando a Chamada de Projetos para o desenvolvimento 

sustentável de Juruti e entorno – Edital 01/2016, no intuito de convidar organizações 

não governamentais sem fins lucrativos para apresentar suas propostas e contribuir 

para o cumprimento do objetivo deste edital.  

A Secretaria Executiva do Instituto Juruti Sustentável será responsável pela 

Coordenação Técnica e Administrativa do Fundo, sob a supervisão geral do Conselho 

Deliberativo do Funjus, Diretoria Executiva do IJUS e doadora dos recursos financeiros 

necessários para esta iniciativa. 

Quem pode participar  

Instituições TIPO 1 

Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) que demonstrem sua atuação e a 

existência em Juruti há no mínimo 02 anos, mesmo que ainda não legalizadas. 

Para este tipo de organização, o valor máximo para projetos é de até R$ 10.000,00 

(dez mil reais), vinculados a FAIXA A deste edital, prevista no item 5.1 e alíneas “a” e 

“b”. 

Instituições TIPO 2 

 

Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) legalmente constituídas, com no 

mínimo 01 ano de existência legal e adimplentes. Para este tipo de organização, o 

valor para projetos vinculados a FAIXA B é de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e 

os vinculados a FAIXA C de até R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), ambas deste 

edital, previstas respectivamente nos itens, 5.2 e alíneas “a”, “b” e “c”.  

 

Projetos que podem ser apoiados 
 

O Fundo vai selecionar e apoiar projetos de até 12 meses de execução, que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável de Juruti e entorno, que estejam 

dentro das seguintes linhas temáticas:  

• Jovem Empreendedor Rural (Capital Econômico); 

• Juventude (Capitais Social e Humano);  

• Resíduos sólidos (Capitais Social e Humano); 

• Conservação da biodiversidade do Lago Jará (Capital Natural). 
 

Montante de Recursos  
 

As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor global de     

R$-250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), oriundos do orçamento do Fundo 

Juruti Sustentável, órgão deliberativo do Instituto Juruti Sustentável.   



 

Os projetos terão o valor máximo de financiamento de acordo com uma das 

seguintes faixas:  
 

FAIXA INTERVALO DE FINANCIAMENTO RECURSOS ESTIMADOS POR FAIXA 

A De R$ 0,00 até R$ 10.000,00 R$ 80.000,00 

B De R$ 0,00 até R$ 30.000,00 R$ 120.000,00 

C De R$ 0,00 até R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 

 

Prazos e Classificação das Fases 
 

FASES PRAZOS  CLASSIFICAÇÃO  

Fase 1 
Divulgação do edital 07 de Julho de 2016 - 

Recebimento de cartas consulta 
07 de Julho a 16 de 

Agosto de 2016 
Eliminatória 

Fase 2 

Julgamento do mérito das cartas 
consulta 

17 a 26 de Agosto de 
2016 

Eliminatória 

Divulgação das Cartas 
Classificadas 

26 de Agosto de 2016 Eliminatória 

 
Fase 3 

Oficina de elaboração de projetos 
– Instituições TIPO 1 

30 de Agosto de 2016 Eliminatória 

Oficina de elaboração de projetos 
– Instituições TIPO 2 

31 de Agosto de 2016 Eliminatória 

Fase 4 Elaboração de projetos 
01 a 30 de Setembro 

de 2016 
Eliminatória 

Fase 5 

Assistência financeira preparatória 
para elaboração de projetos (a 

apresentação de prestação de 
contas do uso desse recurso 

deverá ser entregue no 
momento da entrega do 
Documento de Projeto) 

01 a 30 de Setembro 
de 2016 

Eliminatória 

 
Fase 6 

Seleção de projetos e Avaliação 
do Comitê Técnico 

03 de Outubro a 01 de 
Dezembro de 2016 

Eliminatória 

Divulgação dos Resultados 
05 de Dezembro de 

2016 
Eliminatória 

Fase 7 

Respostas às recomendações e 
condicionantes 

06 a 12 de Dezembro 
de 2016 

Eliminatória 

Período de análise das respostas 
das condicionantes  

13 a 15 de Dezembro  - 

Divulgação do Resultado Final  
16 e 19 de Dezembro 

de 2016 
Eliminatória  

Fase 8 

Oficina de execução de projetos - 
Instituições TIPO 1 

20 de Dezembro de 
2016 

Eliminatória 

Oficina de execução de projetos - 
Instituições TIPO 2 

21 de Dezembro de 
2016 

Eliminatória  

Fase 9 
Assinatura de contrato 

05 e 06 de Janeiro de 
2016 

Eliminatória 

Proposta de início das atividades 
dos projetos selecionados 

09 de Janeiro de 2017 - 

 

 

 

Para conhecer o Edital na íntegra, leia o resto deste livreto.  
Você vai encontrar mais informações sobre como participar e que tipo 

de projeto é possível dentro de cada linha temática. 
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IJUS - INSTITUTO JURUTI SUSTENTÁVEL 

CHAMADA DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE 

JURUTI E ENTORNO - Edital 01/2016 

Responsável: Secretaria Executiva do Instituto Juruti Sustentável 

Juruti - Pará (PA), Julho de 2016 

 

I Contexto 
 

O Instituto Juruti Sustentável – IJUS, dentro da construção de seu planejamento 

estratégico, realizou uma série reuniões com organizações dos mais diversos 

segmentos, com o objetivo de dialogar sobre o contexto atual de Juruti e entorno. 

Durante as ações surgiram algumas linhas temáticas de grande relevância para o 

desenvolvimento sustentável do município, estas foram denominadas de Bandeiras, 

divididas e discutidas entre grupos que apresentaram resumos dos dados levantados 

e intervenções necessárias para o atendimento das demandas. 

Assim, surgiram as Bandeiras: 1. Jovem Empreendedor Rural; 2. Juventude; 

3.  Resíduos sólidos; e 4. Conservação da biodiversidade do Lago Jará, que após 

amplo debate, análise e implementação no planejamento estratégico do IJUS 

tornaram-se a base para este Edital.  

A Bandeira do Jovem Empreendedor Rural, pautada no desejo do IJUS em 

atuar de maneira mais intensa no meio rural, visa proporcionar a esses jovens a 

oportunidade de participar mais ativamente como agentes de mudança em suas 

comunidades de origem.  

A Bandeira da Juventude, abordada em função da grande representatividade 

de jovens no municípios, mais da metade da população, necessita de apoio para a 

abertura de espaços de debates, artísticos e culturais para os grupos existentes, 

oportunizando caminhos que levem os jovens para um direcionamento mais 

participativo e atuante na sociedade.  

A Bandeira dos Resíduos Sólidos, respaldada pela Lei Municipal nº 

1069/2013, de 12 de Dezembro de 2013, que dispõem sobre Política de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Juruti,bem como por ações efetivas da 

Prefeitura Municipal de Juruti em parceria com IJUS desde 2009, ainda merece grande 

atenção, haja vista caracterizar-se pela sua grande importância para a cidade e por 

estar vinculado a políticas públicas estaduais e federais. 

E a Bandeira da Conservação da Biodiversidade que traz como foco principal 

o Lago do Jará que por sua localização estratégica na área urbana da cidade possui 

habitações irregulares, desmatamento além de outros problemas encontrados. É 

válido ressaltar que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente já executa diversos 

trabalhos, com apoio de parceiros,objetivando consolidar os diagnósticos realizados 

para a criação de projetos que beneficiem a área.  

Neste viés, tem-se que as Bandeiras são metas estabelecidas pelo IJUS para 

atuação dentro das necessidades apontadas. Para o alcance dessas metas o Instituto 

está selecionando e apoiando projetos que contribuam positivamente no 

desenvolvimento sustentável de Juruti e entorno. 
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II Objetivo do edital 
 

Apoiar financeiramente projetos para a juventude, jovem empreendedor rural, 

preservação e uso racional da biodiversidade e resíduos sólidos através de negócios 

sustentáveis. 
 

III Objetivos dos projetos 
 

Nesta chamada de projetos, organizações da sociedade civil sem fins lucrativos 

estão sendo convidadas publicamente a apresentar propostas de ações que 

contribuam para o desenvolvimento sustentável de Juruti e entorno orientadas pelas 

seguintes linhas programáticas: 

a) Jovem Empreendedor Rural (Capital econômico); 

b) Juventude (Capitais Social e Humano); 

c) Resíduos sólidos (Capitais Social e Humano); 

d) Conservação da biodiversidade do Lago Jará (Capital Natural).  
 

3.1. Os projetos da linha programática de fomento e apoio ao jovem empreendedor 

rural devem ter como objetivo contribuir para a formação de capital econômico, 

ou seja, a geração de trabalho e renda para a juventude das comunidades locais 

por meio de negócios sustentáveis, como por exemplo:  

a) Realização de estudos de viabilidade de negócios sustentáveis: análise das 

atividades e elaboração de planos de negócio; 

b) Incentivo à ampliação de oferta de crédito: apoio a desenvolvimento de projetos 

para acesso a empréstimos voltados para implantação de atividades sustentáveis, 

composição de recursos para co-financiamento e contrapartida em outros 

projetos;  

c) Capacitação de jovens empreendedores rurais para a prestação de assessoria 

técnica nas comunidades de origem e entorno;  

d) Apoio a negócios sustentáveis rurais (agricultura orgânica, agroflorestal, pesca, 

aquicultura, criação de abelhas, etc.); e 

e) Continuidade de programas e projetos em execução em Juruti 
 

3.2. Os projetos da linha programática de fortalecimento da Juventude devem ter 

como objetivo contribuir para a formação do capital social ou capital humano, 

ou seja, a criação/fortalecimento dos grupos jovens e o apoio para a abertura de 

espaços de debates, artísticos e culturais. Exemplos: 

a) Investimentos em tecnologias sociais: difusão e multiplicação de experiências 

exitosas; 

b) Articulação de grupos sociais: realização de eventos e campanhas de 

sensibilização, mobilização de comunidades em torno de causa relevante. 

c) Legalização e fortalecimento de grupos jovens. 
 

3.3. Os projetos da linha programática de Resíduos Sólidos devem ter como objetivo 

contribuir para a formação de capital humano ou capital social, ou seja, 

capacitação técnica da população local para o apoio adequado ao 

desenvolvimento sustentável. Exemplos: 

a) Programas de capacitação de Recursos Humanos e Inclusão Social;  

b) Desenvolvimento de ações Formativas e Informativas sobre Educação Ambiental 

voltadas para aquisição de novos comportamentos;     



 

  10 Avenida Marechal Rondon, 103, Centro, Juruti – PA 
 (93) 99217-2260 instituto_juruti_sustentavel@hotmail.com 

 

c) Ações de empoderamento participativo das questões ambientais relacionadas aos 

resíduos sólidos; 

d) Fortalecimento dos coletivos sociais que irão trabalhar no tratamento dos resíduos 

sólidos.   

e) Investimentos voltados à inclusão social dos catadores de materiais recicláveis 

com ações que promovam o fortalecimento de grupos, associações e 

cooperativas. Inclui investimentos em formação e capacitação para a autogestão, 

infraestrutura, assistência técnica, assessoramento e consolidação de 

associações e de cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 
 

3.4. Os projetos da linha programática de Conservação da Biodiversidade devem ter 

como objetivo contribuir para a conservação do capital natural do Lago Jará, ou 

seja, a proteção da Natureza visando à sustentabilidade dos seus recursos 

naturais. Exemplos: 

a) Apoio a proprietários na recuperação de Áreas de Preservação Permanente 

(APPs): recomposição de nascentes, de margens de rio, de topos de morro, etc.; 

b) Programas de educação ambiental; 

c) Apoio ao manejo de unidades de conservação, proteção de espécies ameaçadas; 

d) Reflorestamento para reconstituição de cobertura vegetal de áreas desmatadas; 

e) Apoio à criação de unidades de conservação públicas e privadas, tais como 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPNs), Reservas Extrativistas e 

Florestas Nacionais (Flonas). 
 

As ações citadas acima como exemplo são meramente ilustrativas, não limitando as 

atividades elegíveis dentro de cada linha programática. Não deixe de encaminhar sua 

proposta mesmo que tenha dificuldade de enquadrá-la em uma das linhas apresentadas. 

 

IV Parâmetros obrigatórios e recomendados na elaboração de 

projetos 
 

4.1. Parâmetros obrigatórios: 

a) Não causar impactos socioambientais negativos; 

b) Enquadrar-se às linhas programáticas estabelecidas por este Edital; 

c) Demonstrar a concordância e a participação dos agentes sociais envolvidos; 

d) Cumprir a legislação brasileira vigente (leis ambientais, trabalhistas, sanitárias, 

fiscais, de acesso a recursos genéticos e ao conhecimento tradicional, etc.); 

e) Possuir anuência do responsável pela organização proponente. 
 

4.2. Parâmetros recomendados: 

a) Demonstrar a viabilidade financeira do projeto ou alternativas para sua 

sustentabilidade a longo prazo; 

b) Apresentar contrapartida ou co-financiamento;  

c) Dar continuidade a projetos em execução; 

d) Demonstrar/integração iniciativas tomadas para articulação local e/ou regional 

com instituições governamentais, grupos da sociedade civil e setor privado; 

e) Apoiar proposições com políticas públicas; 

f) Buscar e aplicar tecnologias sociais e ambientais reconhecidas; 

g) Buscar a melhoria de condições de uma comunidade ou grupo social em situação 

de vulnerabilidade; 
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h) Apresentar potencial de replicação do projeto por outras organizações em outras 

áreas; 

i) Promover a inclusão social de gênero, de raça, de etnia e de grupos de geração e 

outros; 

j) Prever sistemáticas de monitoramento, comunicação e divulgação dos resultados, 

em curto, médio e longo prazos para públicos apropriados, com a devida previsão 

orçamentária. 
 

V  Instituições ELEGÍVEIS ao apoio do Fundo  
 

5.1. INSTITUIÇÕES TIPO 1: Organizações da Sociedade Civil – OSC’s, brasileiras e 

sem fins lucrativos, que demonstrem sua atuação e a existência em Juruti há no 

mínimo 02 (dois)anos, mesmo que ainda não legalizadas. 

a) Os objetivos destas organizações devem estar relacionados ao uso racional e 

sustentável de recursos naturais, à defesa e recuperação do meio ambiente, a 

ações socioeducativas e temas correlatos. Adicionalmente estas organizações 

devem demonstrar os esforços que serão adotados para sua formalização durante 

a execução do projeto. Para este tipo de organização, o valor máximo para 

projetos é de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), integrando a FAIXA A deste 

Edital, conforme item 7.3. 

b) Para que as propostas das instituições TIPO 01 não formalizadas sejam elegíveis, 

faz-se necessário apresentação de Ata de Aprovação do Projeto pela 

Comunidade Envolvida e Assinatura de Termo de Compromisso da 

Comunidade, que se responsabilizará pela continuidade/andamento, das 

atividades do projeto em caso de ausência ou desistência dos executores iniciais.  
 

5.2. INSTITUIÇÕES TIPO 02: organizações da Sociedade Civil – OSC’s, brasileiras e 

sem fins lucrativos, legalmente constituídas, com no mínimo 01 (um) ano de 

existência legal, preferencialmente com sede em Juruti, cujos objetivos estejam 

relacionados ao uso racional e sustentável de recursos naturais, à defesa e 

recuperação do meio ambiente, a ações socioeducativas e temas correlatos. Para 

este tipo de organização, existem duas faixas de valores que podem ser 

apresentadas: FAIXA B projetos de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais)e FAIXA C 

projetos de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme item 7.4 e 7.5.  

a) De acordo com o disposto no objetivo deste edital, será dada preferência a 

projetos apresentados por instituições que tenham sede no Pará e 

preferencialmente em Juruti, bem como para propostas que sejam apresentadas 

por mais de uma instituição (arranjos institucionais). 

b) Organizações de outras localidades poderão participar desta seleção, desde que 

demonstrem sua participação ativa em Juruti e a anuência e o engajamento da 

população local na identificação da proposta, na etapa de elaboração do projeto e 

em sua execução. 

c) Instituições públicas e privadas com fins lucrativos somente poderão participar 

desta seleção como parceiras, NÃO sendo elegíveis para receber apoio do Fundo 

através deste Edital.  
 

5.3. As instituições participantes deste Edital deverão apresentar Termo de Anuência 

(Anexo I), assinada por seu representante legal, declarando preencher as 

condições exigidas no edital bem como de não apresentar os impedimentos 

elencados no edital. 
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VI Instituições INELEGÍVEIS ao apoio do Fundo 
 

6.1. Entidade que estiver em mora, inclusive com relação à prestação de contas, 

inadimplente com outro convênio ou não esteja em situação de regularidade 

para com o município ou com entidade da administração pública municipal 

indireta; 

6.2. Organizações que apresentem pendências relacionadas à Chamada de 

projetos para o Desenvolvimento sustentável de Juruti - Fundo Juruti 

Sustentável edital de 001/2009. 

6.3. Entidade que estiver inscrita no Cadastro Informativo Municipal – CADIN 

MUNICIPAL; 

6.4. Entidade que estiver em mora, inclusive com relação à prestação de contas, 

inadimplente com outro convênio ou não esteja em situação de regularidade 

para com Instituto Alcoa e suas subsidiárias; 

6.5. Entidade que tenha como dirigente: 

a) Membros dos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, do Ministério Público 

e do Tribunal de Contas, de qualquer esfera de governo, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes ou descendentes; 

b) Servidor público vinculado ao órgão ou entidade concedente, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes ou descendentes; 

c) Funcionário da Alcoa ou de suas prestadoras de serviços. 
 

VII Montante de recursos  
 

7.1. As propostas aprovadas serão financiadas com recursos no valor total de     

R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), oriundos do orçamento do 

Fundo Juruti Sustentável, órgão deliberativo do Instituto Juruti Sustentável.  

7.2. Os projetos terão o valor máximo de financiamento de acordo com uma das 

seguintes faixas e Tipos de Organização:  
 

INSTITUIÇÃO VALOR LIMITE DO EDITAL FAIXAS 
RECURSOS 

ESTIMADOS NA FAIXA  

TIPO 01 
Até R$ 

10.000,00 (dez 
mil reais). 

O número de projetos apoiados 
será limitado pelo volume de 
recursos disponíveis no edital 

FAIXA 
A  

R$ 80.000,00 

TIPO 02 

Até R$ 
30.000,00 
(trinta mil 

reais). 

O número de projetos apoiados 
será limitado 1 (um) projeto de 
cada eixo proposto neste edital  

FAIXA 
B  

R$ 120.000,00 

TIPO 2 

Até R$ 
50.000,00 

(cinquenta mil 
reais). 

O número de projetos apoiados 
será limitado a1 (um) projeto, 

que será avaliado entre os eixos 
como a melhor proposta. 

FAIXA 
C  

R$ 50.000,00 

Montante 
total 

  

 R$ 250.000,00 
(Duzentos e cinquenta 

mil reais) 

 

7.3. A Faixa A destina-se Organizações do TIPO 1 que tenham interesse de 

apresentar projetos a qualquer um dos 4 eixos propostos neste edital. O 

proponente deverá atender ao disposto no item 5.1 e alíneas “a” e “b” desta 

Chamada.  

7.4. A Faixa B destina-se a Organizações do TIPO 2 que tenham interesse de 

apresentar projetos e qualquer um dos 4 eixos propostos neste edital. É válido 
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ressaltar que esta Faixa atenderá apenas 1 (um) projeto de cada eixo proposto. 

O proponente deverá atender ao disposto no item 5.2 e alíneas “a”, “b” e “c” 

desta Chamada. 

7.5. A Faixa C destina-se a Organizações do TIPO 2 que tenham interesse de 

apresentar projetos e qualquer um dos 4 eixos propostos neste edital. É válido 

ressaltar que esta Faixa atenderá apenas 1 (um) projeto, que será avaliado entre 

os eixos como a melhor proposta. O proponente deverá atender ao disposto no 

item 5.2 e alíneas “a”, “b” e “c” desta Chamada. 

7.6. O que diferencia as faixas são os requisitos específicos, os valores máximos dos 

projetos e os recursos totais estimados para cada uma, bem como o tipo de 

organização proponente.  

7.7. Os recursos não utilizados em uma faixa poderão ser transferidos pelo Conselho 

Deliberativo do Fundo para outras faixas conforme melhor entendimento. 

7.8. O proponente poderá apresentar um único projeto, e para apenas uma das 

faixas descritas nos itens 7.3, 7.4 e 7.5.  
 

VIII Itens Financiáveis  
 

8.1. Os recursos do presente edital serão destinados ao financiamento de itens 

relacionados taxativamente abaixo e deverão ser incluídos, no orçamento do 

projeto, compreendendo:  

a) Diárias: inclui alimentação, hospedagem e deslocamento; 

b) Passagens: nacionais, aéreas, terrestres e/ou fluviais; 

c) Materiais permanentes: móveis, máquinas e equipamentos; 

d) Despesas correntes: material de consumo (material de escritório, insumos 

agrícolas e material de construção), combustível, fotocópias, embalagens, 

manutenção de equipamentos de informática, de veículos e de infraestrutura; 

e) Serviços de terceiros: consultorias, assistência técnica (inclui extensão rural), 

serviços em geral; aluguel de embarcações (e barqueiro) e aluguel de veículos, 

aluguel pontual de equipamentos (curto período de tempo), aluguel pontual de 

instalações (curto período de tempo), capacitações (inscrições em cursos, 

congressos, eventos etc.) 

f) Despesas administrativas: aluguel, luz, telefone, água, internet e fotocópias. 
 

8.2. São vedadas despesas com:  

a) Pagamento de taxas de administração, de gerência, a qualquer título;  

b) Aquisição de veículos automotores, de qualquer natureza, e suas despesas 

relacionadas, tais como seguros e taxas;  

c) Pagamento de salários ou complementação salarial de pessoal técnico e 

administrativo ou quaisquer outras vantagens para pessoal de instituições 

públicas (federal, estadual e municipal);  

d) Pagamento, a qualquer título, a agente público da ativa por serviços prestados, 

inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados, à conta de quaisquer 

fontes de recursos;  

e) Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro 

societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de 

sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, 

assistência técnica ou assemelhados; 
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f) Artigos de uso pessoal, tais como: xampu, creme condicionador,escova de 

dente, pasta de dente, absorvente, desodorante, etc.; 

g) Bebidas alcoólicas, cigarros, charutos e afins; 

h) Motosserras; 

i) Qualquer aquisição ou contratação sem os documentos formais necessários; 

j) Qualquer aquisição ou contratação de bens e serviços ilícitos; 

k) Armas de fogo, munição para armas de fogo, binóculos de visão noturna,colete 

à prova de balas,etc. 
 

IX Parcelas do desembolso para os projetos  
 

9.1. A liberação dos recursos ocorrerá em 3 (três) parcelas e guardarão 

consonância com as metas, fases e etapas de execução dos projetos. 

9.2. O apoio financeiro destinado à realização dos projetos serão desembolsados de 

acordo com o seguinte cronograma que deve orientar a organização das ações 

dos projetos a serem apresentados:  

a) Até 40% (quarenta por cento) do valor no início das atividades, conforme 

cronograma atividades do projeto; 

b) Até 30% (trinta por cento) do valor mediante entrega de Relatório Parcial, 

referente ao primeiro desembolso;  

c) Até 30% (trinta por cento) do valor mediante entrega do Relatório Parcial 

referente ao segundo desembolso. 
 

9.3. Após o último desembolso as organizações terão o prazo de 60 (sessenta) dias 

para apresentação do relatório final ao Instituto Juruti Sustentável.    
 

X Prazo de execução dos projetos 
 

10.1. O prazo máximo de execução dos projetos deverá ser de 12 (doze) meses a 

contar da data de assinatura do Contrato de Apoio. A Carta Consulta deve 

necessariamente apresentar um cronograma que projete as metas globais para 

até 12 (doze) meses, período máximo de execução do Projeto, a contar da data 

de contratação da proposta. 

10.2. As propostas a serem apoiadas pela presente Chamada deverão ter seu prazo 

de execução IMPRORROGÁVEL.  
 

XI Processo Seletivo (fases, objetivos e resultados) 
 

11.1. FASE 1 – Cartas Consulta: As organizações interessadas em participar do 

processo seletivo deverão elaborar Cartas Consulta conforme o formulário em 

anexo (Anexo B) e encaminhá-las à Secretaria Executiva do Instituto Juruti 

Sustentável. O envelope lacrado deve ser endereçado à Secretaria Executiva do 

Instituto Juruti Sustentável, fazendo referência ao “Edital 01/2016 para Projetos 

de Desenvolvimento Sustentável para Juruti e entorno” no endereço Av. 

Marechal Rondon, 103, Centro, CEP: 68.170-000, Juruti, Pará, Brasil; ou 

entregues em mão neste mesmo endereço.  

a) As cartas consultas podem ser enviadas por e-mail para: 

instituto_juruti_sustentavel@hotmail.com do dia 07 de julho até às 

23h59(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 16 de agosto 

de 2016, horário de Brasília, data limite de submissão das cartas. 

mailto:instituto_juruti_sustentavel@hotmail.com
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b) O proponente receberá, após o envio, um recibo eletrônico de protocolo de sua 

entrega, o qual servirá como comprovante de entrega no prazo. Caso a carta 

seja enviada fora do horário comercial, o recibo eletrônico será encaminhado a 

organização no próximo dia útil.   

c) As cartas consulta enviadas pelo correio serão admitidas na data de recebimento 

do envelope pela Secretaria Executiva do IJUS, não valendo como comprovante 

a data da postagem.   
 

11.2. FASE 2 – Julgamento do Mérito das Cartas Consulta: O Conselho do Fundo 

Juruti Sustentável, investido dos poderes a ele conferidos, fará o julgamento das 

Cartas Consulta enquadradas nas linhas temáticas e que ofereçam a maior 

contribuição para o alcance dos objetivos deste edital. Serão classificadas para 

elaboração de projetos um número de cartas consulta até duas vezes o valor dos 

recursos disponíveis. Nesta fase, o conselho define quais instituições receberão 

o apoio financeiro para elaboração de projetos. Para mais informação sobre o 

papel do Conselho e estrutura de governança, vide Anexo 4. 
 

11.3. FASE 3 – Oficinas de Elaboração de Projetos: A Secretaria Executiva 

promoverá, a todos os selecionados na fase anterior, uma Oficina sobre 

Elaboração de Projetos para as Instituições TIPO 1 e uma Oficina sobre a 

Elaboração de Projetos para as Instituições TIPO 2, no qual serão repassados 

conceitos básicos sobre projetos e os critérios deste edital. 

a) É importante ressaltar que essa etapa do processo seletivo é eliminatória, ou 

seja, caso a Organização Proponente não participe da Oficina de Elaboração de 

Projetos ou não demonstre capacidade mínima para participar da oficina e 

elaborar o Documento de Projeto, deverá ser excluída do processo seletivo. 
 

11.4. FASE 4 – Elaboração de Projetos: As organizações que tiveram suas Cartas 

Consultas classificadas na etapa anterior serão convidadas a elaborar os 

projetos.  

a) As propostas devem ser apresentadas em conformidade formulários TIPO 1e 

TIPO 2, contendo rigorosamente todos os itens previstos. Os formulários 

mencionados serão entregues as organizações que tiverem suas cartas consulta 

selecionadas. 

b) Será aceita uma única proposta por proponente. 

c) Constatado o envio de propostas idênticas por proponentes diferentes, ambas as 

propostas serão sumariamente desclassificadas. 
 

11.5. FASE 5 – Assistência Financeira Preparatória para a Elaboração de 

Projetos: As instituições que demonstrarem a necessidade de apoio financeiro 

para a fase de elaboração de projetos devem manifestar sua necessidade na 

carta consulta.  

a) O valor destinado para apoio a elaboração de projetos é de até R$250,00 

(Duzentos e cinquenta reais),e a disponibilização destes recursos estará 

sujeita a aprovação pelo Conselho do Fundo Juruti Sustentável e é restrita 

àquelas instituições que tenham suas cartas consulta classificadas.  

b) É obrigatório descrever na carta consulta a finalidade deste gasto, como por 

exemplo: visita as comunidades beneficiadas pelo projeto, pagamento de 

certidões vencidas, contratação para a elaboração da proposta, conforme item 

8.1, alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”.  
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c) A assistência financeira preparatória para elaboração de projetos consiste na 

doação de recursos financeiros às organizações que foram selecionadas no 

julgamento de Cartas Consulta e que solicitaram esse apoio na Carta Consulta. 

Esse apoio tem como objetivo arcar com os custos (integrais ou parciais) de 

elaboração do Documento de Projeto. 

d) São considerados custos de elaboração do projeto: serviços técnicos de 

elaboração e digitação, aquisição de certidões negativas da organização, 

transporte, alimentação, serviços de cópias, serviços de impressão, etc. 

e) A prestação de contas do uso desse recurso é obrigatória e deve e ser entregue 

no momento da entrega do Projeto. É válido lembrar que não deve exceder o 

teto de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

f) É importante ressaltar que essa etapa do processo seletivo é eliminatória, ou 

seja, caso a Organização Proponente não entregue a prestação de contas do 

recurso utilizado, ou utilize o recurso de forma indevida, deverá ser excluída do 

processo seletivo.  
 

11.6. FASE 6 – Seleção de Projetos:  
 

a) Análise preliminar: Os projetos encaminhados serão separados 

preliminarmente pela equipe da Secretaria Executiva do Instituto Juruti 

Sustentável, entre projetos enquadrados nos termos deste edital e aqueles que 

não se enquadram.  

b) Comitê Técnico Especializado: Os projetos que se enquadrem neste Edital 

serão encaminhados a SECEX que analisará as propostas e de acordo com a 

necessidade convidará um comitê técnico especializado nas linhas 

programáticas desse edital para apoio na realização de análises 

complementares. Esses especialistas serão selecionados pelo Conselho do 

Fundo Juruti Sustentável conforme as características dos projetos. Como 

resultado dessa etapa, serão elaborados pareceres técnicos de cada um dos 

projetos e criadas duas listas, uma lista com a classificação dos projetos 

recomendados e outra lista com os não recomendados. Os consultores 

buscarão contribuir para a melhoria da qualidade dos projetos apresentando 

recomendações em seus pareceres. 

c) Julgamento de Projetos: O Conselho do Fundo Juruti Sustentável, de posse da 

lista de projetos recomendados e dos pareceres da SECEX e de consultores, 

julgará o mérito dos projetos visando identificar quais serão as prioridades de 

financiamento do Fundo neste edital. Será elaborada a lista de projetos 

aprovados, que poderão estar em uma destas situações: 

c.1) Projetos aprovados sem ressalvas: projetos aprovados na íntegra, sem 

que haja a necessidade de ajustes e correções; 

c.2)  Projetos aprovados com recomendações: projetos para os quais são 

sugeridas alterações, que o proponente pode acatar ou justificar sua não 

aceitação. 

c.3)  Projetos aprovados com condicionantes: projetos para os quais há 

determinadas recomendações e ajustes que são condição para a 

aprovação do projeto. 
 

d) Divulgação dos Resultados: Essa lista de projetos será encaminhada à Alcoa, 

que analisará os projetos e manifestará sua não objeção aos projetos 
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aprovados. No caso de possuir alguma objeção em relação a algum projeto, o 

mesmo será desclassificado.  

d.1) Os proponentes receberão uma comunicação oficial da Secretaria 

Executiva do Fundo Juruti Sustentável, notificando o resultado do 

julgamento de projetos e os prazos para atendimento das recomendações 

e condicionantes. 
 

11.7. Fase 7 – Resposta às Condicionantes: Os proponentes de projetos deverão 

responder às recomendações e condicionantes dentro do prazo estipulado, 

podendo recorrer à Secretaria Executiva do Instituto Juruti Sustentável para 

esclarecimentos. 

a) Análise das respostas às recomendações e condicionantes: Caberá à 

Secretaria Executiva do Instituto Juruti Sustentável a análise das respostas 

enviadas e a comunicação de seu atendimento ou não atendimento aos 

proponentes e ao conselho. 

b) Caberá a Secretaria Executiva divulgar o Resultado Final do Processo 

Seletivo.  
 

11.8. Fase 8 – Capacitação dos Executores (Oficina de Execução de Projetos): 

Os responsáveis pela execução dos projetos aprovados deverão identificar 

4(quatro)pessoas, preferencialmente o coordenador e um responsável 

financeiro, para a capacitação em execução de projetos e seus respectivos 

suplentes.  

a) Nesta capacitação serão tratados elementos básicos, tais como: monitoramento 

físico e financeiro das atividades previstas, prestação de contas, comunicação 

de resultados, entre outros. Esta é a última fase do processo seletivo, aqui será 

avaliado o interesse, o engajamento, a capacidade técnico-administrativa das 

instituições e sua capacidade de aprendizado para a gestão de projetos. Aquelas 

organizações que não cumprirem satisfatoriamente esta etapa não poderão 

assinar contratos para a execução dos projetos com recursos do Fundo Juruti 

Sustentável.  

b) As atividades serão ministradas separadamente para as organizações do TIPO 1 

e TIPO 2.   
 

11.9. FASE 9 – Assinatura de Contrato: Para a assinatura do contrato, as 

organizações selecionadas neste edital deverão apresentar documentos 

institucionais e de seu responsável, conforme Anexo 3, observando os prazos 

deste edital. 
 

XII Divulgação dos resultados 
 

12.1. A comunicação com os proponentes será feita, ao final de cada fase, por meio 

de carta oficial da Secretaria Executiva do Fundo Juruti Sustentável, divulgando 

os resultados e fornecendo orientações sobre os próximos passos.  

12.2. A divulgação dos resultados à sociedade será feita, ao final de cada fase, por 

meio do Instituto Juruti Sustentável e do uso de diferentes veículos de 

comunicação. 
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XIII Prazos e Fases (cronograma):  
 

13.1. De acordo com o processo seletivo descrito acima, os prazos serão os 

seguintes: 

a) Fase 1 – Elaboração e entrega de Cartas Consulta: 40 (quarenta) dias, a 

contar da data de divulgação do edital. 

b) Fase 2 – O Julgamento do Mérito das Cartas Consulta: 10 (dez) dias, a 

contar da data de encerramento do prazo de entrega. 

c) Fase 3 – Oficinas de Elaboração de Projetos: 2 (dois) dias, uma para cada 

tipo de Organização.    

d) Fase 4 – Elaboração e entrega de Projetos: 30 (trinta) dias, a contar da data 

de divulgação das cartas classificadas. 

e) Fase 5 – Assistência Financeira para Elaboração de Projeto: 30 (trinta) dias, 

a contar da data de divulgação das cartas classificadas (deverá ser entregue 

juntamente com o documento do Projeto).   

f) Fase 6 – Seleção de Projetos: 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega 

final dos projetos.  

g) Fase 7 – Respostas as Recomendações e Condicionantes: 10 (dez) dias, a 

contar da data de entrega final dos projetos.  

g1) Período de Análise das Repostas das Condicionantes: 03 (três) dias. A 

contar da data de entrega das respostas.  

g2) Apresentação do Resultado Final: 2 (dois) dias.  

h) Fase 8 – Oficinas de Execução de Projetos: 2(dois) dias, uma para cada tipo 

de Organização.    

i) Fase 9 – Assinatura de Contrato: 20 (vinte) dias, a contar da data de 

divulgação dos projetos aprovados e entrega de todos os documentos 

solicitados à organização proponente. 
 

XIV Esclarecimentos e informações adicionais  
 

14.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital 

podem ser obtidos encaminhando e-mail para: 

instituto_juruti_sustentavel@hotmail.com 

14.2. O atendimento a proponentes com dúvidas ou dificuldades no preenchimento 

dos itens do Formulário de Projetos TIPO 1 e TIPO 2 será feito pela Secretaria 

Executiva do Instituto Juruti Sustentável no endereço: Av. Marechal Rondon, nº 

103, Centro – Juruti – PA ou pelo telefone (93) 99217-2260, nos seguintes dias e 

horários: de segunda à sexta-feira de 8h30 às 11h30 e das14:00 às 17h30. 
 

XV Cancelamento da concessão  
 

15.1. A concessão do apoio financeiro poderá ser cancelada pelo Conselho 

Deliberativo do Fundo Juruti Sustentável, por ocorrência, durante sua 

implementação, de fato cuja gravidade justifique o cancelamento, sem prejuízo 

de outras providências cabíveis em decisão devidamente fundamentada. 
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ANEXO 1 – Termo de Anuência 

 

____________________, _____ de ________________ de 2016. 

 

À Secretaria Executiva do Instituto Juruti Sustentável  

Ref.: Edital 01/2016 - CHAMADA DE PROJETOS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL DE JURUTI E ENTORNO 

 

Eu         , responsável pela 

organização             

declaro que li o edital, estou de acordo com os termos, e encaminho CARTA 

CONSULTA para participação do processo de seleção do Edital 01/2016, do Instituto 

Juruti Sustentável.   

 

DADOS DA ORGANIZAÇÃO:  

 

Nome:             

CNPJ:         

Endereço:            

             

Telefones: (     )       (___)       

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO 2 – Formulário Carta Consulta 
DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE 

 
 

Nome completo:          Idade: _  

Cargo que ocupa na organização:          

RG:    Órgão Expedidor:    CPF:      

Endereço:           

             

Telefone: (____)     (____)       

E-mail:             

 

DADOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO DESTE 
FORMULÁRIO 

 

Nome completo:            

Endereço:            

             

Telefones: (____)      (____)      

E-mail:             

DADOS DA ORGANIZAÇÃO 

Preencher esse Campo se a Organização já estiver Legalizada 

 

Razão Social:            

Data de criação: ____ /______ /_____ 

CNPJ:        Data de legalização: ____ /______ /_____  

Endereço:            

             

Telefone: (____)     (____)       

E-mail:             

 

Preencher esse Campo se a Organização NÃO estiver Legalizada 

 

Nome da organização/ grupo comunitário:        

             

Data de criação: ____ /______ /_____ 

Endereço:            

             

Telefone: (____)     (____)       

E-mail:             
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Motivo de não estar legalizada: 

 

            

             

 

2. Quais são os objetivos da organização: 
 

            

             

 

3. Qual a área de atuação da organização: 

(       ) Geração de renda   (       ) Saúde     (       ) Assistência Social 
(       ) Educação    (       ) Meio Ambiente   (       ) Outras? Quais? 
 

4. Descreva quais as atividades que já foram realizadas pela organização? (não se 
esqueça de colocar o período) 
 

            

             

             

 

5. A organização já recebeu recursos de outros parceiros ? Especifique as principais 
fontes, valores e datas (aproximadamente): 
 

            

             

             

 

DADOS DA PROPOSTA 
 

1. Conte o qual projeto a organização pretende elaborar: 
 

            

             

             

 
 

2. Por que isso é importante? 
 

            

             

             

 

3. Quais os principais benefícios que o projeto trará? 
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4. Quais comunidades ou grupos serão beneficiados diretamente pelo projeto? 
Quantas pessoas e/ou famílias? Qual a sua forma de participação na proposta? 
 

            

             

             

 

5. Como sua organização pretende se organizar para elaborar o projeto? 
 

            

             

             

 

6. Onde o projeto será executado (município, distrito, comunidade)? 
 

             

             

             

 

7. Em quanto tempo tudo será realizado? Se possível, divida em etapas. 
 

            

             

             

 

8. Qual o valor médio para realização das atividades? 
 

            

             

             

 

9. A organização fará tudo sozinha? (    ) Sim   (        ) Não 
 

            

             

             

 

10. Se vai ter parceiros, quem são eles? O que cada um vai fazer ou com o que cada 
um vai ajudar?  
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ANEXO 3 – Documentos Necessários para Assinatura do 
Contrato e Para a Transferência de Recursos do Edital 01/2016 

do IJUS 
 

A documentação listada abaixo NÃO precisa ser enviada com a carta consulta. 

Apenas os projetos selecionados, no momento da contratação, deverão apresentá-los.  

Para atestarem sua idoneidade legal e financeira e permitir a formalização do 

contrato do Edital 01/2016 do Instituto Juruti Sustentável, os seguintes documentos 

deverão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 

por cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial: 

 
Formalização dos contratos com Instituições TIPO 1 

 
1. Certidão de Nascimento do responsável pelo projeto; 

2. Cadastro de Pessoa Física (CPF) do responsável pelo projeto; 

3. Comprovante de residência atual; 

4. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (justiça estadual e federal); 

5. Certidão Negativa perante o SPC e SERASA. 

 
Formalização dos contratos com Instituições TIPO 2 
 

1. Atos constitutivos (tais como estatuto ou contrato social), devidamente registrado 

perante o órgão competente; 

2. Ata de eleição da diretoria em exercício, se for o caso; 

3. Prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

4. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal; 

5. Cédula de identidade e CPF dos representantes legais; 

6. Certidão de regularidade fiscal e de dívida ativa perante a União, fornecida pela 

Secretaria da Receita Federal; 

7. Certidão de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Municipal e/ou 

Estadual; 

8. Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS 

(CRF); 

9. Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS; 

10. Certidão negativa de falência e concordata; 

11. Comprovante de abertura de conta específica para o projeto, fornecida por 

qualquer agência financeira que atue no Brasil credenciada pelo Banco Central; 

12. Carta de designação do Coordenador do projeto e do(s) Ordenador(s) de 

despesa. 
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ANEXO 4 – Estrutura de Governança do  
Fundo Juruti Sustentável 

 

O Fundo Juruti Sustentável adotará os princípios da boa governança, quais 

sejam: transparência, responsabilização, mecanismos de decisão e mecanismos de 

prestação de contas.  

Adotando a governança participativa, o Fundo Juruti Sustentável contribui para o 

empoderamento da sociedade local; para a identificação de prioridades de 

financiamento, apoiado pelo Conselho Juruti Sustentável e os Indicadores de 

Sustentabilidade; para localização de fontes de recursos e parceiros potenciais; e para 

a capacitação para a gestão de recursos.  

A estrutura de governança do Fundo Juruti Sustentável é composta da seguinte 

forma:  

 Conselho: é composto por 5 (cinco) representantes membros do Conselho 

Juruti Sustentável (três representantes da sociedade civil, um representante de 

empresa, e um representante do poder público); um 1 (um) representante do 

doador (Alcoa); e 1 (um) representante de instituição que atue no 

financiamento de projetos na região. Suas principais funções são: 

 Fixar diretrizes e prioridades para a atuação do Fundo; 

 Julgar e selecionar projetos e propostas a serem apoiados pelo Fundo; 

 Aprovar manual de procedimentos administrativos e financeiros para 

seleção, monitoramento e execução de recursos de compensação 

ambiental; 

 Acompanhar o fiel cumprimento dos instrumentos estabelecidos para a 

execução dos recursos, dos seus respectivos Planos e Cronogramas de 

Trabalho, bem como a execução dos projetos executivos; 

 Decidir outras questões relevantes de interesse do Fundo. 

 

 Secretaria Executiva: é a gestora operacional do fundo, composta por 1 (uma) 

Secretária Executiva, 1 (um) Gerente de Projetos e 1 (uma) assistente 

Administrativa. Entre suas principais funções estão: 

 Coordenar os processos seletivos de propostas e projetos; 

 Auxiliar no desenho, seleção, ajuste e contratação dos projetos a serem 

apoiados pelo FUNJUS.   

 Preparar as reuniões do Conselho, compreendendo a coordenação da 

logística, a organização da documentação necessária e o encaminhamento 

aos seus membros; 

 Tomar as devidas providências referentes à convocação dos membros do 

Conselho, quando necessário; 

 Prestar assistência ao Conselho durante as reuniões; 

 Prestar esclarecimentos, demandados dos usuários/clientes e público em 

geral, sobre as decisões tomadas; 

 Formular instrumentos de elaboração (editais, formulários de projetos, etc.), 

seleção (ficha de enquadramento, ficha de julgamento, etc) e monitoramento 
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(procedimentos de prestação de contas, regras gerais de relatoria, etc) de 

projetos para aprovação e uso do Conselho do Fundo.  

 Atender e orientar o público quanto aos procedimentos de apresentação, 

tramitação e execução dos projetos; 

 Orientar os executores quanto às normas, regulamentos e procedimentos de 

execução financeira; 

 Monitorar a execução técnica dos projetos e atividades e propor medidas de 

melhoria;  

 

 Doadores: aportam os recursos para o Fundo. Possuem o poder de veto (não 

objeção) aos projetos a serem apoiados. 

 

 

 

 

 


