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1) APRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PROPONENTE
O CAV – Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica – associação sem fins lucrativos, foi
criada em 1994, pautada no interesse dos próprios agricultores e agricultoras organizados no
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Turmalina; tem como objetivo discutir, formular,
experimentar, propor e realizar atividades adaptadas às características sociais, econômicas e
ambientais da região, desenvolvidas com base em uma metodologia que envolve agricultores e
agricultoras como sujeitos das ações, considerando-os participantes ativos em todas as etapas,
desde o planejamento, execução e avaliação das atividades.

Tal método possui caráter emancipador e sustentável e visa construir condições favoráveis para
que, paulatinamente, os agricultores e as comunidades atualmente atendidos possam traçar seus
próprios destinos de forma independente, com a presença cada vez menor da entidade, que
então poderá expandir suas atividades até locais ainda não abrangidos. Frente aos problemas e
potenciais existentes na região, o CAV e as comunidades rurais construíram e vêm
consolidando propostas que agregam melhoria das condições de vida e das relações em família,
preservação dos recursos naturais e convivência com o semiárido.

As iniciativas atualmente desenvolvidas se encadeiam em ações que incluem conservação e uso
sustentável dos recursos naturais, essenciais para a manutenção das famílias no meio rural,
como solo e água; incentiva a produção de excedentes e a sua comercialização por meio do
fomento de canais que se apoiam na solidariedade e que valorizam modelos sustentáveis de
produção.

O CAV extrapola os limites do município de acordo com o programa que executa, chegando a
atuar em municípios do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, sempre em sintonia com o
movimento sindical dos trabalhadores rurais, organizações da sociedade civil e na busca pelo
envolvimento do poder público da região.

2) O PROJETO E A PARCERIA
A partir de fevereiro de 2013 o CAV iniciou uma ação articulada nos municípios de Berilo,
Chapada do Norte, Mina Novas, Turmalina e Veredinha, a qual conta com o financiamento da
União Europeia e a parceria direta do Núcleo de Pesquisa e Apoio à Agricultura Familiar
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Justino Obers/Universidade Federal de Minas Gerais, Subsecretaria de Agricultura Familiar de
Minas Gerais, Centro de Voluntariado Internacional da Itália. A ação intitulada: Agricultura
Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentavel: Agua, Produção e Geração de Renda no Alto
Jequitinhonha (contrato de subvenção: DCI-NSAPVD/2013/282-980), visa promover modelos
de economias rurais, ambientalmente sustentáveis e em sintonia com os princípios do direito a
segurança e soberania alimentar e igualdade de gênero, de forma a melhorar as condições
socioeconômicas de agricultores (as) familiares e consequentemente sua qualidade de vida.

A ação é constituída de três eixos principais e complementares que tornam as atividades
interdependentes para que se alcance o objetivo almejado. O acesso e gestão da água em se
tratando de uma região semiárida, os modos agroecológicos de produção e o acesso ao mercado
e geração de renda formam os referidos eixos de forma que não só dependem um do outro mas
devem acontecer sequencialmente assim como se descreve. O primeiro eixo constitui-se de
atividades que buscam a mobilização e capacitação das comunidades rurais no sentido de que
as famílias adotem técnicas sustentáveis na relação com a água, acordando coletivamente os
critérios de uso e conservação na comunidade, implementando tecnologias como: cercamento
de nascentes, construção de bacias de contenção e barraginhas para segurar a água das chuvas,
abastecer o lençól freático e disponibilizar água para produção. O segundo eixo capacita,
assessora e capitaliza agricultores (as) para cultivar suas terras com tecnologias agroecológicas
de modo a utilizar somente insumos orgânicos, recuperar o solo e produzir alimentos saudáveis.
O terceiro eixo busca organizar e orientar agricultores (as) para se avançar no acesso ao
mercado por meio do associativismo, participação nas feiras livres municipais, fornecimento a
mercadinhos locais e aos programas governamentais de aquisição de alimentos. Este conjunto
de atividades fatalmente contribuirá para que se melhorem os índices socioeconômicos e por
consequência a qualidade de vida das famílias, assim como o nível de informação em relação às
questões primordiais para que se continue desenvolvendo por conta própria, de forma
autônoma e sustentável, consolidando as parcerias com os atores diversos da sociedade. Como
o presente projeto prevê uma diversidade de momentos com envolvimento de representantes de
outras regiões, o intercâmbio de experiências e resultados exitosos, além da parceria com a
Universidade, Prefeituras Municipais e organismos de governo nas esferas municipais, estadual
e federal, esta ação se irradiará para outros municípios de forma a reproduzir e mesmo adaptar
seus métodos para o beneficio de outras populações em todo o Vale do Jequitinhonha.
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3) A SUBVENÇÃO
Busca-se com este edital viabilizar a 01 organização local de feirantes a possibilidade de
melhor se estruturar e qualificar o atendimento aos seus beneficiários. Neste contexto subtende
tornar aptos agricultores (as) familiares a se apropriarem das políticas públicas voltadas à
agricultura familiar, ter acesso a serviços básicos referentes à sua condição de acessar mercados
e estabelecer relações formais de parceria com organismos competentes da sociedade civil e
poder público. Com isso espera-se fortalecer o desenvolvimento das iniciativas locais de
organização de agricultores (as) familiares feirantes por meio do projeto “Agricultura Familiar
e Desenvolvimento Rural Sustentavel: Agua, Produção e Geração de Renda no Alto
Jequitinhonha” (contrato de subvenção: DCI-NSAPVD/2013/282-980, co-financiamento da
União Europeia). Esta iniciativa está prevista no referido projeto por meio de um de seus
componentes que é a atividade Subsubvenções para iniciativas de apoio às associações de
feirantes, que visa fortalecer as associações na capacidade de elaborar e executar projetos,
fomentar o protagonismo camponês e o espírito associativista do mesmo. Portanto, define-se
como tema prioritário do presente edital: o fortalecimento institucional de associações
municipais de feirantes, as quais apresentam maiores dificuldades para estruturação física,
capacidades de gestão e funcionalidade, dentre os municípios de Berilo, Chapada do Norte,
Minas Novas, Turmalina e Veredinha, Vale do Jequitinhonha – Minas Gerais.

4) SELEÇÃO DE PROJETOS

A seleção de projetos é realizada pelo Comitê Avaliador (CA) formado por 02 organizações
parceiras do projeto (CAV e CeVI da Itália) e 02 organizações parceiras locais (ACODEFAV,
Associação Comunitária de Desenvolvimento Educacional, Familiar e Agropecuária de
Veredinha, e AAPIVAJE, Associação dos Apicultores do Vale do Jequitinhonha) com base nos
critérios de elegibilidade e de seleção, considerando as normas definidas no item 4.1 deste
edital, dentro da disponibilidade de recursos prevista e de forma competitiva.
Leva-se em conta o conjunto das associações municipais de feirantes do Vale do Jequitinhonha
já apoiado pelo CAV em municípios abrangidos pelo projeto: “Agricultura familiar e
desenvolvimento sustentável: água, produção e geração de renda no Alto Jequitinhonha”,
correspondente ao contrato DCI-NSAPVD/2013/282-980.
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4.1 Critérios de Elegibilidade
O atendimento aos seguintes critérios de elegibilidade é obrigatório para que os projetos
possam participar do processo de seleção:

4.1.1) Os proponentes devem ser associações municipais de agricultores (as) familiares
feirantes do conjunto de municípios (Berilo, Chapada do Norte, Minas Novas, Turmalina e
Veredinha) abrangida pelo contrato DCI-NSAPVD/2013/282-980;
4.1.2) A duração do projeto não pode ultrapassar 02 meses e meio;
4.1.3) O projeto deve atender ao limite orçamentário de R$ 11.000,00;
4.1.4) O projeto deve apresentar toda a documentação legalmente exigida conforme a sua
natureza. Os documentos são exigidos no ato da inscrição no processo seletivo (as cópias dos
documentos exigidos não necessitam autenticação):
a) Cópia da ata de criação da entidade proponente devidamente registrada no cartório
competente;
b) Cópia do estatuto da entidade proponente devidamente registrado no cartório competente;
c) Cópia da ata de nomeação dos administradores da entidade devidamente registrada no
cartório competente;
d) Cópia do registro de CNPJ regular da entidade;
e) Cópia do CPF e RG dos representantes legais (Presidente e Tesoureiro);
f) Declaração de contrapartida (Anexo B, Declaração 1);
g) Declaração da proponente de que não existe decisão de condenação da instituição por atos
discriminatórios, trabalho escravo ou infantil (Anexo B, Declaração 2);
h) Declaração expressa, da proponente, sob as penas do art. 299, do Código Penal, de que não
está em situação de mora ou de inadimplência perante a União, constante no (Anexo B,
Declaração 3);

4.2 Critérios de Seleção
A seguir, encontram-se listados os critérios utilizados pelo Comitê Avaliador para selecionar a
proposta. Para melhor se posicionarem no processo competitivo, dentro de uma visão
estratégica, o projeto deverá:

a) Contribuir para a promoção das capacidades e potencialidades dos gestores e
consequentemente das associações municipais;
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b) Demonstrar a viabilidade dos seus objetivos e sua capacidade de gerar resultados concretos
nos prazos previstos e com os recursos disponíveis;
c) Ser participativo em todas as etapas, ou seja, concepção, implementação, monitoramento e
avaliação;
d) Ser apresentado com clareza, de forma concisa, esclarecendo o problema, os objetivos, os
produtos e os impactos esperados, no que se refere aos aspectos quantitativos e qualitativos;
e) Promover a inclusão social;
f) Ser inovador, no sentido de propor uma abordagem que represente uma mudança de padrão
a respeito dos problemas contemplados, das técnicas empregadas, dos atores envolvidos, da
abordagem utilizada ou da área geográfica;
g) Contribuir para o aperfeiçoamento de políticas públicas, tornando-as indutoras do
desenvolvimento sustentável;
h) Abordar questões de gênero e geração, levando em conta o papel da mulher e do homem,
bem como dos jovens e idosos no desenvolvimento econômico e social e na conservação
ambiental;
i) Prever articulação local com autoridades governamentais, outros grupos da sociedade civil e
o setor privado;
j) Prever contrapartida mínima de 25%, podendo a mesma ser: financeira ou não financeira;
k) A contrapartida financeira, quando proposta no orçamento, deverá ser comprovada. Este será
um critério importante na seleção.

É desejável que o projeto preveja o intercâmbio de experiências e a divulgação dos resultados a
públicos apropriados, inclusive redes de ONGs, movimentos sociais e instâncias
governamentais, com a devida previsão orçamentária, como também apresentar potencial de
replicação por grande número de organizações e em outras áreas.
Este projeto deverá responder perguntas específicas conforme roteiro apresentado no anexo A.
Os componentes e seus respectivos “pesos” de avaliação por parte do Comitê Avaliador serão
os seguintes:
CRITERIOS
Envolvimento do público alvo na elaboração da proposta
Clareza dos objetivos frente ao contexto e justificativa
Coerência do plano de trabalho em relação à proposta
Relação do plano orçamental com o plano de trabalho
Impactos previstos
TOT.:

PONTUAÇÃO
20
20
20
20
20
100
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5) RECURSO FINANCEIRO
O recurso previsto para a seleção de projeto neste edital soma R$ 11.000,00 (onze mil reais) a
serem repassados à organização selecionada. Cada organização poderá encaminhar mais de um
projeto. O valor máximo aprovado será de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
O financiamento do projeto poderá incluir despesas com remuneração de pessoal desde que as
atividades remuneradas estejam ligadas diretamente ao projeto, mas recomenda-se que tais
despesas, incluindo os encargos obrigatórios e os benefícios, não ultrapassem uma terça parte
do valor total. Outras atividades transversais (tais como capacitação, monitoramento de
atividades, etc.) somente poderão receber recursos desde que relacionadas às linhas e à
execução das atividades-fim do projeto.

5.1) Contrapartida
O projeto deve informar as contrapartidas financeiras (recursos financeiros advindos de outras
fontes complementares) e contrapartidas não financeiras (bens e serviços que serão
disponibilizados ao projeto pela entidade proponente e/ou parceiros), as quais devem ser
mensuráveis economicamente e comprováveis. Os recursos de contrapartida poderão ser
advindos de outras organizações com parceria formalizada para a execução do projeto. Todas
as propostas submetidas no âmbito do edital deverão apresentar recursos de contrapartida em
um montante mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor solicitado ao CAV. A
contrapartida pode ser na forma de recursos financeiros, humanos, uso de equipamentos e
infraestrutura. Veja exemplos de contrapartida:

Recursos financeiros: são recursos provenientes do próprio proponente, organização parceira
ou de outra fonte, que serão alocados em atividades do projeto.
Recursos humanos: são os valores correspondentes a pagamentos de salários para os membros
da equipe do proponente ou organização parceira, envolvidas diretamente com o projeto. O valor
do trabalho voluntário (mutirões, estágios e outros) poderá ser estimado tomando-se por base o
valor de mercado.
Infraestrutura e equipamentos: o uso da infraestrutura existente (escritórios, galpões, etc.) e de
equipamentos (veículos, computadores, etc.), poderá ser considerado como contrapartida. Os
valores a serem considerados devem ser proporcionais ao uso do bem no período e nas atividades
do projeto.
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5.2) Itens Financiáveis
 Assistência técnica;
 Capacitação comunitária;
 Divulgação, mobilização e organização comunitária para as atividades do projeto;
 Ferramentas e equipamentos;
 Material de consumo;
 Despesas com pessoal ligado diretamente ao projeto;
 Estudos;
 Transporte e hospedagens;
 Seminários;
 Monitoramento;
 Custos administrativos, devidamente comprovados, relacionados e limitados a 10% (dez
por cento) do valor total do projeto.

5.3) Itens Não-Financiáveis
 A utilização de recursos para verbas de representação por participação em reuniões;
 Pagamento de direitos autorais;
 Diárias para funcionários públicos, salvo em atividades de pesquisa envolvendo
instituições públicas de pesquisa;
 Pagamentos de salários ou qualquer tipo de remuneração a servidores públicos em
regime de dedicação exclusiva nas três esferas de governo, salvo o pagamento de bolsas
de estudo ou pesquisa especificamente relacionadas ao projeto;
 A aquisição de terrenos e desapropriações;
 A aquisição de imóveis;
 Compra de armamentos e de softwares produzidos no exterior.
 Taxa de administração;
 Capital de giro;
 Pagamento de dívidas;
 Impostos e taxas, com exceção dos diretamente relacionados ao projeto;
 Despesas com o licenciamento ambiental, as quais estão a cargo do CAV;
 Atividades que promovam interesses partidários ou eleitoreiros;


Compra de agrotóxicos e insumos agrícolas de natureza química.
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5.4) Responsabilidades Financeiras, Técnicas e Ambientais
A entidade cujo projeto fora selecionado se compromete a participar de capacitações, eventos e
seminários, sempre que convidada pelo CAV. Em especial, se compromete a contribuir com os
processos de monitoramento e avaliação de impactos e resultados de seu projeto individual,
conforme indicadores previstos no projeto “Agricultura familiar e desenvolvimento
sustentável: água, produção e geração de renda no Alto Jequitinhonha”, correspondente ao
contrato DCI-NSAPVD/2013/282-980. A entidade que tiver seu projeto aprovado se
comprometerá (em contrato) a realizar prestações de contas periódicas, conforme estabelecido
no contrato/termo de parceria a ser firmado entre o CAV e associação selecionada. A entidade
proponente se compromete a não permitir a sobreposição de fontes no pagamento de um
mesmo item de despesa, a menos que seja o caso de rateamento de fração do serviço utilizado
por mais de um projeto da entidade. O projeto financiado poderá ser auditado de acordo com os
procedimentos do CAV (em sintonia com os procedimentos da União Europeia). Para tanto, a
proponente deverá disponibilizar ao auditor responsável o acesso aos registros e documentos
originais pertinentes ao projeto, os quais devem ser guardados em local adequado, por cinco
anos após o final do projeto. Os produtos e resultados do projeto financiado pelo CAV são,
desde já, considerados de domínio público, porém, nos casos de envolvimento de conhecimento
tradicional, considera-se a reserva de direito e/ou registro, sendo a Anuência Prévia e
Informada uma ferramenta fundamental para qualquer tipo de acesso ao referido conhecimento.
Qualquer utilização de informação, foto ou material gráfico obtido por meio das atividades
realizadas a partir do projeto aprovado deverá conferir o devido crédito ao CAV e União
Europeia.

6) PROCESSO DE SELEÇÃO
6.1 Apresentação de Projetos
A data limite de apresentação de projetos em resposta ao presente edital é o dia 01 de abril de
2016 considerada a data de carimbo de expedição dos Correios. Não haverá prorrogação do
prazo. Os projetos deverão ser enviados por Correios ao CAV no seguinte endereço:
Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica - CAV
a/c Coordenação institucional do CAV
Rua São Pedro, 43, Bairro do Campo,
Turmalina – MG, CEP. 39.660-000
10

Se o projeto for entregue diretamente ao CAV, o envelope deve ser datado e assinado pelo
funcionário responsável até às 17 horas do dia 01 de abril de 2016. Não serão aceitos projetos
enviados por fax ou e-mail. O projeto deve seguir rigorosamente todas as questões do roteiro
em anexo. O roteiro preenchido deve ser enviado em duas vias impressas e se possível em
cópia digital em CD (formato do arquivo em WORD, TXT OU PDF). As vias impressas devem
ser assinadas pelo presidente ou representante legal da organização proponente, ou por uma
pessoa legalmente autorizada para este fim.

6.2 Análise e Aprovação

Os projetos recebidos pelo CAV serão encaminhados para a leitura e seleção final pelo Comitê
de Avaliação (CA). O CA poderá juntamente do CAV determinar adequações ou condições e
solicitar esclarecimentos para garantir o enquadramento nos critérios, a execução satisfatória
nos prazos estabelecidos e a adequação do orçamento.
Reserva-se ao CAV, responsável pelo presente, o direito de veto ao projeto aprovado pelo CA,
que não atenda às normas aplicáveis conforme o este edital e/ou contrato DCINSAPVD/2013/282-980.

6.3 Prazos do Presente Processo de Seleção:

FASES DA SELEÇÃO

PRAZOS

Prazo final para recebimento de propostas pelo CAV

01 de abril de 2016

Envio das propostas ao CA

04 de abril de 2016

Parecer do CA

08 de abril de 2016

Devolução das propostas e parecer ao CAV

08 de abril de 2016

Avaliação final e parecer do CAV

11 de abril de 2016

Divulgação do resultado

13 de abril de 2016

Assinatura de contratos

15 de abril de 2016

O resultado do processo de seleção será divulgado no site do CAV (www.cavjequi.org).
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7) Procedimentos de contratação e liberação do recurso

Após a seleção, o CAV enviará correspondência à proponente informando o resultado e
orientações para a efetivação do contrato. O projeto selecionado deverá enviar a cópia
autenticada da ata do órgão deliberativo da entidade autorizando a celebração do contrato para
a execução do projeto aprovado no âmbito deste edital. No momento da celebração do contrato
entre a entidade beneficiária e o CAV, quando cabível, serão exigidos os originais dos
documentos citados no item 4.1 deste edital.
O montante aprovado pelo CAV será repassado em uma única parcela. O depósito será
realizado em até 48 horas após a informação dos dados bancários que deverá ocorrer no prazo
de 05 dias após o anúncio do resultado do edital.
O CAV orientará aos representantes do projeto selecionado quanto ao preenchimento dos
seguintes documentos:
 Formulários de cronograma de execução;
 Plano de Trabalho e Orçamento revisados;
 Contrato de doação
 Orientações específicas para a prestação de contas;
 Roteiros para apresentação de relatórios.

8) Monitoramento e avaliação

O monitoramento e a avaliação do projeto cabe:
 em primeiro lugar, ao proponente, entidades parceiras (caso existam) e ao conjunto das
organizações sociais no qual o projeto está inserido;
 em segundo lugar, ao CAV, enquanto repassador do recurso financeiro.

Ao final da execução do projeto a proponente, com o apoio das organizações parceiras (caso
existam), deve apresentar relatórios de atividades e financeiro conforme consta no contrato de
doação. A não apresentação destes relatórios, bem como a não aplicação dos recursos nas
atividades previstas no projeto, determina a devolução dos recursos. O monitoramento do
projeto aprovado será feito por visitas de técnicos do CAV e/ou de avaliadores designados.
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Outras informações sobre o CAV e suas fontes de financiamento estão disponíveis no site da
organização (www.cavjequi.org).

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas por telefone, fax ou e-mail do CAV: telefone e fax
(38) 3527-1401 e e-mail cavi@uai.com.br.

Turmalina, 09 de março de 2016.
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ANEXO A
ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS

EDITAL 01/2016
SUBVENÇÃO A ORGANIZAÇÕES MUNICIPAIS DE AGRICULTORES (AS)
FAMILIARES FEIRANTES DO VALE DO JEQUITINHONHA

Conforme contrato de subvenção:
DCI-NSAPVD/2013/282-980
acordo CAV/UNIÃO EUROPEIA
“Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável:
Agua, Produção e Geração de Renda no Alto Jequitinhonha”
14

INSTRUÇÕES IMPORTANTES
Para a utilização correta deste roteiro, é necessária a leitura cuidadosa do Edital de Convocação
EDITAL 01/2016 – “Subvenção a Organizações Municipais de Agricultores (as) Familiares
Feirantes do Vale do Jequitinhonha”. As propostas devem seguir todas as questões deste
roteiro. É fundamental fornecer explicações quantitativas e qualitativas suficientes para a
avaliação adequada do projeto.

A proposta deve ter, no máximo, 10 páginas. Neste número de páginas não estão incluídos os
documentos necessários para a inscrição (estatuto da entidade, ata, entre outros documentos),
assim como fotos, currículos, mapas e outros materiais importantes para a contextualização do
projeto. O projeto pode ser entregue no escritório do CAV ou enviado pelos Correios (carta
registrada ou Sedex e em cópia digital em CD, se possível) em duas vias com assinatura do
representante legal da organização beneficiária e da organização responsável pela
administração, quando for o caso.
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 INFORMAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO BENEFICIÁRIA

1.1 ) Nome e sigla da organização beneficiária/proponente:

1.2 ) Endereço completo (endereço, bairro, CEP, cidade, estado):

1.3 ) Telefone, fax, e-mail, página na Internet, skype, etc:

1.4 ) Data de fundação da organização conforme ata registrada em cartório:

1.5 ) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), se a organização receberá recursos
diretamente:

1.6 ) Nome, cargo e numero de telefone da pessoa responsável pela organização:

1.7 ) Nome(s) e cargo(s) de outras pessoas com poderes legais:

1.8 ) Nome, cargo e numero de telefone da pessoa responsável por este projeto:

1.9 ) Objetivos da organização:

1.10) Dados da conta bancária na qual a organização receberá os recursos:
Nome do banco:
Número do banco:
Endereço da agência (com CEP):
Número da agência:
Número da conta corrente:
Titular da conta (apenas uma pessoa jurídica):
CNPJ do titular da conta:
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 INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO
2.1 ) Nome do projeto:
2.2 ) Localizaçao (localidade, comunidade, etc.):
2.3) Custo total do projeto:
2.4) Valor solicitado ao CAV: R$
2.5) Resumo do projeto (máximo 10 linhas):
2.6) Duração do projeto (máximo 02 meses e meio):
2.7) Quais comunidades ou grupos serão beneficiados diretamente pelo projeto? Quantas
famílias beneficiadas direta e indiretamente?
2.8) Objetivo geral (o que o projeto ajudará a conseguir?).
2.9) Objetivos específicos (o que o projeto conseguirá de forma concreta?).
2.10) Contexto: faça uma breve descrição sobre a realidade do local em que o projeto se insere,
com informações ambientais, econômicas, sociais, culturais e sobre a atuação da entidade
proponente com o público beneficiário do projeto.
2.11) Qual foi a participação dos beneficiários diretos na elaboração deste projeto?
2.12) Justificativa: delimite o(s) principal(is) problema(s) que o projeto pretende atuar e
demonstre porque a solução proposta é importante/relevante, ou seja, por que o projeto
contribui para o enfrentamento desta(s) questão(ões)?
2.13) Metodologia: explique como as atividades serão realizadas para alcançar os objetivos
previstos.
2.14) Impactos previstos: quais mudanças serão geradas pelo projeto na realidade da
organização proponente?
2.15) O que comprova a sustentabilidade da ação.
2.16) Se o projeto implicar a venda de produtos ou serviços, indique o mercado a ser acessado;
forma de apresentação dos produtos; formas de distribuição e escoamento das mercadorias;
2.17) Qual a cooperação/parceria prevista dos governos municipal, estadual e federal, de outras
organizações não governamentais e do setor privado?
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2.18) Como e por quem o projeto será monitorado/avaliado durante seu período de realização?
2.19) Quais são os riscos internos e externos que podem impedir que o projeto alcance seus
resultados? Quais as medidas preventivas que podem ser tomadas?
2.20) Preencha o Plano de Trabalho, identificando os resultados (melhorias e mudanças
produzidas pelas atividades). A estes resultados devem estar associadas metas que definem
quantidade, qualidade e tempo, expressas nos indicadores das atividades correspondentes.
Conforme a necessidade, podem ser incluídas novas linhas na tabela.

 PLANO DE TRABALHO

Objetivo/s
especifico/s

Resultados

Indicadores

1.

Atividades
para atingir
os resultados

Responsáveis
por cada
atividade

Prazos
(mês 1, 2, 3
etc.)

1.1
1.2
1.3
…..

2.

2.1
2.2
2.3

3.

3.1

 ORÇAMENTO DO PROJETO
Detalhe o orçamento, colocando os tipos de despesa com os respectivos valores em reais. O
orçamento é apenas uma proposta da entidade proponente e pode ser feito com base em
estimativas. O quadro seguinte representa o modelo de orçamento adotado pelo CAV.
Conforme a necessidade, as categorias apresentadas abaixo podem ser modificadas ou
excluídas e novas categorias poderão ser criadas, desde que o orçamento apresentado
possibilite a compreensão de como os recursos serão utilizados.
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Categorias de despesa

Solicitado ao
CAV (R$) (a)

Contrapartida
(b)

Total (R$) (a+b)

1.1 Consultorias
1.2 Passagens
1. Serviços

1.3 Diárias

de Terceiros

1.4 Frete
1.5
1.6
2.1 Moveis de
Escritório

2. Material
Permanente;
Equipamento

2.2 Computador
2.3
2.4
3.1 Combustível

3. Material de
Consumo

3.2 Material para
oficinas
3.3
4.1

4. Outros

4.2
4.3

TOTAL

(a) Limite máximo do orçamento solicitado ao CAV: R$ 11.000,00;
(b) É fundamental identificar a contrapartida oferecida para o projeto;
(c) É fundamental que o orçamento seja coerente com as atividades previstas no Plano de
Trabalho. Na avaliação das propostas, a coerência entre Plano de Trabalho e Orçamento
será considerada como critério de seleção.

 INDICADORES
Apresente conforme tabela abaixo, de acordo com os objetivos específicos apresentados no
Plano de Trabalho, o marco inicial para os principais indicadores que deverão ser monitorados
e a previsão quantitativa dos impactos que devem ser alcançados no final do projeto. O marco
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inicial se refere à situação existente no início do projeto (situação atual). Na tabela abaixo são
listados alguns exemplos de indicadores e, conforme necessidade, alguns podem ser excluídos
e/ou modificados, bem como outros podem ser incluídos.

Indicadores

Início (marco inicial)

Final do projeto

Número de comunidades envolvidas
Número de famílias envolvidas
Número de famílias que fornecem produtos à
alimentação escolar – PNAE e ao PAA
Número de projetos e valores aprovados por meio
do PAA
Números de pessoas que se beneficiam dos
produtos fornecidos via programas institucionais
de aquisição de alimentos
Numero de agricultores (as) com cartão do
produtor rural
Existência de parceria formal com o poder público
local ou outros atores locais/regionais
(Quantifique)
Participação da associação em conselhos ou
espaços de construção do conhecimento e
influência em políticas públicas

________________, ______ de _________________de ________.
(local e data)

Nome:
Assinatura: ______________________________________________
(Nome e assinatura do Representante Legal e o cargo/ função)
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ANEXO B – Declarações necessárias para inscrição no processo seletivo

DECLARAÇÃO 1 - CONTRAPARTIDA
O/A ...................................................................., associação civil/fundação privada sem fins
lucrativos/cooperativa, com sede em ....................., Estado de ..............., na ......................,
inscrita no CNPJ sob o nº .................................., neste ato representada por seu representante
legal ................................... (obs.: identificação e qualificação do representante legal), firma
compromisso, na qualidade de proponente do Projeto ......................................... e, para fins de
obtenção de colaboração financeira junto ao Parceiro CAV para apoio a pequeno projeto, de
apresentar contrapartida mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do valor solicitado no
projeto, de acordo com os itens abaixo detalhados:

Descrição do Item

Valor

1.

R$

2.

R$

3.

R$

Total:

O representante legal da declarante está ciente de que a falsidade da declaração ora prestada
acarretará o vencimento antecipado do instrumento contratual no qual se formalizará a
colaboração financeira, sem prejuízo da aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil
e penal.
Local e data.

(Assinatura):_________________________________________
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E CARGO/FUNÇÃO)
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DECLARAÇÃO 2

O/A ...................................................................., (associação civil/fundação privada sem fins
lucrativos, cooperativa) com sede em ....................., Estado de ..............., na ......................,
inscrita no CNPJ sob o nº .................................., neste ato representada por seu representante
legal ................................... (obs.: identificação e qualificação dos representantes legais), na
qualidade de proponente do Projeto ......................... e, para fins de obtenção de colaboração
financeira junto ao CAV, declara que inexistem, contra si ou seus dirigentes, decisão final, no
âmbito judicial ou administrativo, em razão da prática de atos discriminatórios, trabalho infantil
ou escravo, ou ainda, de outros que caracterizem assédio moral ou sexual, ou importem em
crime contra o meio ambiente..
O representante legal da declarante está ciente de que a falsidade da declaração ora prestada
acarretará a aplicação das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal.
Local e Data

(Assinatura):_________________________________________
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E CARGO/FUNÇÃO)
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DECLARAÇÃO 3

O/A ...................................................................., (associação civil/fundação privada sem fins
lucrativos, cooperativa) com sede em ....................., Estado de ..............., na ......................,
inscrita no CNPJ sob o nº .................................., neste ato representada por seu representante
legal ................................... (obs.: identificação e qualificação dos representantes legais), na
qualidade de proponente do Projeto ......................... e, para fins de obtenção de colaboração
financeira junto ao CAV, declara (sob as penas do art. 299, do Código Penal) que não está em
situação de mora ou de inadimplência perante a União.

Local e Data.

(Assinatura):_________________________________________
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E CARGO/FUNÇÃO)
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