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1. PREÂMBULO 

O Fundo Quilombo Solidário integra o Projeto Quilombo Vivo: apoio e 

fortalecimento dos quilombolas do Serro – MG, que tem como responsável pela 

execução, gestão financeira e prestação de contas, o Centro de Documentação 

Elói Ferreira da Silva – CEDEFES.  

A implementação do Projeto Quilombo Vivo é realizada em parceria com a 

Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais – 

Federação N’GOLO e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – PUC 

Minas. 

O Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva - CEDEFES, fundado em 1985, 

é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter científico, cultural e 

comunitário, sediado à Rua Demétrio Ribeiro, 195 – CEP 30285-680, município de 

Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ sob o nº. 19.696.160/0001-45. 

O objetivo do CEDEFES é promover a informação e educação popular, 

documentar, arquivar, assessorar, elaborar projetos, pesquisar e publicar obras de 

interesse dos povos tradicionais e dos movimentos sociais, fortalecendo as lutas, 

organização, articulação e conquista de direitos. Sua missão é a de contribuir para 

a inserção social e política dos povos indígenas, dos trabalhadores e trabalhadoras 

do campo, dos quilombolas e povos tradicionais, principalmente. O CEDEFES 

busca valorizar a memória social e a construção da cidadania por meio de ações 

voltadas para a documentação, a pesquisa, a divulgação e a formação cultural e 

política. 

Os recursos do Projeto Quilombo Vivo são provenientes da Ação Civil Pública n. 

0175.09.013968-4, da Comarca de Conceição do Mato Dentro, conforme 

deliberação expedida em Ata de Audiência da Comissão de Seleção e 

Acompanhamento de Projetos do Programa de Apoio a Projeto da Região Central 

(PROAP-Central) de 25 de julho de 2019. A referida Comissão (PROAP – Central) 

foi instituída pela Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais (CIMOS) do 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais – MPMG.  
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2. DOS OBJETIVOS 

2.1. Constitui objetivo geral do presente edital a seleção de projetos sociais 

inscritos para receberem financiamento do Fundo Quilombo Solidário.  

2.2. Os objetivos específicos estão voltados para o apoio à implementação de 

projetos sociais, nas comunidades quilombolas do município do Serro – MG, 

certificadas pela Fundação Palmares, visando (I) melhoria das condições 

produtivas, dos produtos e da comercialização; (II) aplicação de técnicas de 

manejo hídrico e de solo; (III) aplicação de técnicas agroecológicas; (IV) 

atividades socio culturais; (V) apoio e fortalecimento das associações 

quilombolas e (VI) apoio às mulheres e jovens quilombolas. 

 

3. DO VALOR 

O Fundo Quilombo Solidário conta, neste edital, com o montante de 

R$300.000,00 (trezentos mil reais), para o financiamento de projetos 

apresentados pelas comunidades quilombolas, abrangidas por este Edital, 

observado o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), por comunidade. 

 

4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

Poderão ser proponentes dos projetos: 

I – Associações de comunidades quilombolas, certificadas pela Fundação 

Palmares, estabelecidas no município do Serro-MG; 

II – Grupos formados por no mínimo três quilombolas, residentes nas 

comunidades de abrangência deste Edital, que não sejam da mesma unidade 

familiar (pai, mãe e filhos) e que representem coletivos ou participem de 

organizações comunitárias informais. 

 

5. DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1. As associações comunitárias deverão encaminhar, obrigatoriamente, 

juntamente com o projeto os seguintes documentos: 

a) cópia simples do estatuto social da associação e a sua última alteração; 

b) cópia simples da ata de eleição e de posse da atual diretoria; 



 
 

4 
 

c) cópia simples do Registro Geral – RG (carteira de identidade), e do 

comprovante do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF do representante legal 

da entidade; 

d) cópia simples do comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica – CNPJ. 

5.2. Os proponentes formados por grupo de pessoas deverão encaminhar, 

obrigatoriamente, juntamente com o projeto os seguintes documentos: 

a) cópias simples do RG e do CPF de cada um dos integrantes do grupo ou do 

coletivo; 

b) cópia simples do comprovante de endereço de cada um dos integrantes do 

grupo ou coletivo. 

 

6. DA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

6.1. A elaboração do projeto é de responsabilidade da associação ou grupo 

proponente e sua inscrição neste Edital não assegura a seleção para obtenção 

do financiamento. 

6.2. Os projetos deverão contemplar, necessariamente, pelo menos um dos 

seguintes objetivos:  

I – Retomada de projetos inconclusos por falta de recursos financeiros; 

II – Projetos de agroecologia, entendida como prática agrícola que incorpora as 

dimensões sociais, culturais, éticas e ambientais, do local onde se desenvolve; 

III – Projetos de agroindústria voltados para o beneficiamento e comercialização 

da produção das comunidades quilombolas; 

IV – Projetos de apicultura;  

V – Criação de pequenos animais; 

VI – Produção e/ou comercialização de artesanato; 

VII – Projetos de melhoria das condições de acesso à água, como recuperação 

de mata ciliar e topos de morro, cisterna de captação de água de chuva, 

barraginhas e outras iniciativas dessa natureza; 

VIII – Construções ou reformas de construções em áreas de uso coletivo, tais 

como terrenos de associações; 

IX – Construções ou reformas de construções em terreno de propriedade 

particular, neste caso somente se houver acordo de comodato por no mínimo 
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20 (vinte) anos ou documento de doação do imóvel para a entidade proponente 

do projeto; 

X – Projetos de cultura quilombola, de atividades socioculturais e de 

preservação do patrimônio local; 

XI – Projetos destinados à implementação de atividades especificamente 

direcionadas às mulheres e jovens quilombolas;  

XII – Projetos voltados para a conscientização, fortalecimento comunitário e 

desenvolvimento institucional das organizações locais. 

6.3. São passíveis de apoio, desde que especificados e orçados no projeto: 

I – Materiais: 

a) máquinas e equipamentos; 

b) móveis e utensílios; 

c) materiais de construção em geral; 

d) matrizes de plantas e animais 

e) materiais de trabalho e equipamentos de proteção individual.  

II – Serviços: 

a) serviços de consultoria, capacitação ou assistência técnica; 

b) prestação de serviços em geral, exceto contratações pelo regime 

celetista;  

c) trabalhador autônomo, desde que o mesmo possua cadastro na 

prefeitura do município para prestação da modalidade do serviço 

demandado e inscrição junto ao INSS. 

III – Ressarcimento de despesas: 

a) reembolso, ao prestador de serviço voluntário, de despesas 

comprovadamente realizadas no desempenho das atividades 

voluntárias;  

b) despesas preliminares para elaboração do projeto poderão ser 

reembolsadas, se o projeto for selecionado, mediante comprovante fiscal 

hábil, desde que o valor conste do orçamento e não seja superior a 3% 

(três por cento) do valor total a ser financiado.  

IV – Imprevisto:  

a) valor a ser lançado no orçamento do projeto a título de “imprevisto”, no 

limite de 5% (cinco por cento) do valor total do orçamento a financiar; 
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b) a utilização deste recurso será definida no Termo de Execução, 

documento previsto no 12.2. deste Edital. 

6.4. Não serão financiados projetos voltados para solução de problema de 

responsabilidade do poder público, carente de intervenção do Estado. 

6.5. O projeto deve ser elaborado conforme formulário indicado no Anexo I do 

presente Edital, podendo ser preenchido à mão com letra legível ou impresso. 

6.6. Os interessados podem procurar a representação do CEDEFES, a fim de 

obter maiores esclarecimentos sobre o presente edital, nos seguintes números: 

(38) 99852-5139; (31) 98272-1044; (31) 98271-9801. 

 

7. DA CONTRAPARTIDA 

7.1. A contrapartida não é condição obrigatória para formulação e apresentação 

do projeto, porém este item será avaliado positivamente no processo de 

seleção dos projetos. 

7.2. A contrapartida deverá ser orçada e inclusa na planilha de orçamento do 

projeto. 

7.3. Poderão ser lançados como contrapartida bens e serviços economicamente 

mensuráveis, tais como: 

I – Estimativa de custo de mão-de-obra voluntária; 

II – Materiais e infraestrutura preexistentes; 

III – Despesas com água e/ou energia elétrica a serem consumidos nas 

atividades do projeto; 

IV – Consultoria e/ou assessoria para execução de atividades determinadas.  

 

8. DA DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA 

8.1. A devolução solidária é obrigatória, devendo o projeto indicar como será 

realizada. 

8.2. Ser solidário significa uma espécie de contraparte na forma de compromisso 

com o desenvolvimento das outras comunidades, podendo ser na forma de 

compartilhamento de experiências e saberes ou de doação de algum recurso, 

material e/ou imaterial, obtido com o projeto.  
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9. DA MODALIDADE DE APOIO 

9.1. O CEDEFES realizará diretamente as aquisições e contratações de bens e 

serviços, de acordo com os itens especificados e orçados no projeto, 

colocando-os à disposição dos proponentes dos projetos no prazo, local e 

demais condições previstas no orçamento e no cronograma de atividades. 

9.2. Em nenhuma hipótese haverá transferência de recursos financeiros para os 

proponentes dos projetos. 

9.3. No caso da prestação de serviços, os responsáveis pelos projetos poderão 

indicar os profissionais ou empresas a serem contratadas, contudo a decisão 

final sobre a contratação caberá ao CEDEFES. 

9.4. Os equipamentos e materiais permanentes, imprescindíveis à realização do 

projeto, ficarão na posse e uso da organização proponente, nas condições 

serem acordadas no “Termo de Execução”, documento previsto no item 12.2. 

deste edital. 

9.5. Nos contratos de prestação de serviços, o nome do proponente do projeto 

ou do seu representante deverá constar como beneficiário do serviço. 

 

10.  DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS  

10.1. Os projetos deverão ser encaminhados para o e-mail: 

projetoquilombovivo@gmail.com; protocolados pela equipe do Cedefes, que 

retornará ao emissor com o devido recibo. 

10.2. O período de recebimento das propostas será do dia 23 de novembro ao dia 

21 de dezembro, deste ano, no endereço de e-mail, acima especificado.  

10.3. As propostas só serão protocoladas se acompanhadas da documentação 

prevista no item “5” deste edital. 

 

11.  DA SELEÇÃO DOS PROJETOS E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

11.1. As propostas serão analisadas e selecionadas pela Comissão de Seleção 

de Projetos, instituída pelo Comitê Gestor do Projeto Quilombo Vivo, 

especificamente com essa finalidade. 

11.2. As propostas poderão ser devolvidas ao proponente, a critério da Comissão 

de Seleção de Projetos, com recomendações e prazos para readequações. 

mailto:projetoquilombovivo@gmail.com
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11.3. A análise e seleção das propostas serão realizadas em conformidade com 

os critérios de seleção previstos no “Anexo II” deste edital. 

11.4. O resultado será apresentado em uma lista dos projetos selecionados, 

contendo o nome do proponente, o título do projeto e o valor a financiar, a ser 

divulgada até o dia 20 de janeiro de 2021. 

11.5.  A divulgação se dará da seguinte forma: em programa de rádio, na internet, 

através do portal www.controletransparente.com.br/site/ e  do site do 

CEDEFES www.cedefes.org.br. A lista será, também, encaminhada às 

comunidades beneficiárias e a cada um dos proponentes dos projetos, 

selecionados ou não, entregue em mãos do proponente com o devido 

protocolo, observadas as orientações constantes do Protocolo Quilombo Vivo 

de Prevenção à Covid-19. 

11.6. Os proponentes de projetos não selecionados poderão requerer 

esclarecimentos junto a Comissão de Seleção de Projetos em até 03 (três) dias 

após o recebimento dos resultados, não cabendo pedidos de esclarecimentos 

fora desse prazo. Os pedidos de esclarecimento deverão ser enviados para o 

e-mail: projetoquilombovivo@gmail.com.  

 

12. DA EXECUÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

12.1. O prazo de execução do projeto não poderá ser superior a 12 (doze) meses. 

12.2. O início das atividades do projeto contará a partir da assinatura do “Termo 

de Execução”, documento a ser celebrado entre o CEDEFES e o proponente 

do projeto, instrumento pelo qual será formalizado o financiamento do projeto. 

12.3. No curso do projeto, técnicos do CEDEFES deverão ter livre acesso ao local 

de implementação do projeto, acompanhado do representante da comunidade 

e de acordo com as normas especificadas no Protocolo Quilombo Vivo de 

Prevenção da Covid-19. 

12.4. Os proponentes do projeto deverão encaminhar ao CEDEFES, relatórios 

resumidos sobre a evolução das atividades, em conformidade com o que for 

acordado no Termo de Execução. 

12.5. No caso da interrupção do projeto, por desistência ou simples abandono 

pelo proponente, os bens adquiridos deverão ser transferidos para outra 

http://www.controletransparente.com.br/site/
http://www.cedefes.org.br/
mailto:projetoquilombovivo@gmail.com
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instituição, indicada pelo Comitê Gestor do Projeto Quilombo Vivo e não 

havendo indicação, devolvidos ao CEDEFES. 

12.6. No caso de proponentes coletivos, ocorrendo desistência de algum membro 

do grupo, o mesmo poderá ser substituído, desde que haja anuência, expressa, 

dos membros restantes. 

 

 

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2020. 

 

 

Leda Maria Benevello de Castro 

Presidenta - CEDEFES 
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ANEXO I DO EDITAL 01/2020-   FORMULARIO DE PROJETO 

  

1) IDENTIFICAÇÃO 

Título do Projeto 

 

      Nº 

Cedefes 

Localização: 

Duração: Valor total: 

Proponente: (1) 

Comunidade: Munícipio: 

Endereço: e-mail: 

CNPJ: Tel: 

Representante legal:  

Endereço: e-mail: 

CPF: RG: 

(1) Grupo de Pessoas – informar o nome do coletivo, se houver; identificar o representante 

legal e os demais componentes do grupo, informando seus dados pessoais no Anexo IC 

deste formulário. 

 

2) APRESENTAÇÃO 
Descrever resumidamente do que se trata o projeto. Como surgiu a proposta. Se o projeto já está 

sendo desenvolvido. 
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3) OBJETIVOS 

a) Geral ( que se pretende com o projeto? Qual sua meta mais importante? Descrever de formar reduzida 

e objetivamente?) 

 

 

 

 

b. Específicos (detalhar o objetivo geral) 
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4) ATIVIDADES 

No 
Descrição da atividade  Prazo 
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5) RESULTADOS ESPERADOS 

Enumerar os resultados esperados com a execução do projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 

 Descrever as estratégias de sustentabilidade do projeto 
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6) DEVOLUÇÃO SOLIDÁRIA 
Descrever a proposta de devolução solidária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Espaço para o proponente completar informações não formuladas no escopo do projeto, ou fazer 

considerações a cerca do projeto ou do edital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº. Descrição

ANEXO IA - CRONOGRAMA

Titulo do projeto PROJETO Nº cedefes

7º 8º

Mês (quinzena)

1º mês 2º 3º 4º 5º 6º

Atividades



ANEXO IB - MEMÓRIA  DE  CÁLCULO / ORÇAMENTO 

Titulo do projeto
Valor total a financiar

Número

Item Descrição da despesa Quant Unid P.unitário Preço total

 

Número

Item Descrição da despesa Quant Unid P.unitário Preço total

Ativi  
dade

Custo da 
atividade R$

Ativi  
dade

Custo da 
atividade R$



Número

Item Descrição da despesa Quant Unid P.unitário Preço total

Número

Item Descrição da despesa Quant Unid P.unitário Preço total

Número

Item Descrição da despesa Quant Unid P.unitário Preço total

Ativi  
dade

Custo da 
atividade R$

Ativi  
dade

Custo da 
atividade R$

Ativi  
dade

Custo da 
atividade R$



Número

Item Descrição da despesa Quant Unid P.unitário Preço total

Número

Item Descrição da despesa Quant Unid P.unitário Preço total

Ativi  
dade

Custo da 
atividade R$

Ativi  
dade

Custo da 
atividade R$



ANEXO IB - MEMÓRIA  DE  CÁLCULO / ORÇAMENTO  DA CONTRAPARTIDA

Título do projeto

Número

Item Discriminação da despesa Quant Unid P.unitário Preço total

Número

Item Discriminação da despesa Quant Unid P.unitário Preço total

Valor total da 
contrapartida

Ativi  
dade

Custo da 
atividade R$

Ativi  
dade

Custo da 
atividade R$



Listas de materiais anexadas ao orçamento - quando e como fazer

Exemplo de preenchimento da "Memória de Cálculo - Orçamento"  - com lista em anexo

ANEXO IB - MEMÓRIA  DE  CÁLCULO / ORÇAMENTO 

Reforma do salão da sede da Associação Nº. 3 Soma                    16.580,00 

Item Discriminação da despesa Quant Unid P.Unit P.Total
1 Material elétrico (lista anexa)                      6.500,00 
2 Madeiras (lista anexa)                      3.200,00 
3 Bloco de concreto 90x190x390 4 Mil        1.720,00                      6.880,00 

Lista anexada
Lista de material elétrico, item 1 da Atividade nº 3 - projeto  .....

Item Descrição Quant Unid P.Unit P.Total 
1 Cabo flexível 2,5mm, rolo com 25 metros 2 rl             50,00                         100,00 
2 Eletroduto corrugado, rolo com 50 metros 3 rl             80,00                         240,00 

Etc. 
Fonte: Fornecedor ou fornecedores consultados.

Quando as despesas de uma deterrminada atividade se constituirem de uma quantidade grande de itens da 
mesma espécie, poderá ser utilizada uma “uma lista de insumos”, referenciada e anexada à "Memória de 

cálculo / Orçamento". 

No caso específico de obras da construção civil, os materiais deverão ser agrupados por categorias de 
insumos, por exemplo material elétrico, material hidraúlico, etc.,  relacionados e orçados em listas separadas.

Ativi  
dade



ANEXO I C - IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

Fl. 01 / __ 

Título do projeto 
  

Nº 

 

Nome do Grupo ou Coletivo 
 

 

1. Nome  

Endereço  

R.G.  CPF  Tel.  

Assinatura  

 

2. Nome  

Endereço  

R.G.  CPF  Tel.  

Assinatura  

 

3. Nome  

Endereço  

R.G.  CPF  Tel.  

Assinatura  

 

4. Nome  

Endereço  

R.G.  CPF  Tel.  

Assinatura  

 



 

ANEXO I C -  IDENTIFICAÇÃO DOS PROPONENTES 

Fl. 02 / __ 

Título do projeto 
  

Nº 

 

Nome do Grupo ou Coletivo 
 

 

5. Nome  

Endereço  

R.G.  CPF  Tel.  

Assinatura  

 

6. Nome  

Endereço  

R.G.  CPF  Tel.  

Assinatura  

 

7. Nome  

Endereço  

R.G.  CPF  Tel.  

Assinatura  

 

8. Nome  

Endereço  

R.G.  CPF  Tel.  

Assinatura  

 



ANEXO ID – PROTOCOLO DE ENTREGA DO PROJETO 

EDITAL PROAP – 001/2020 

 

Título do projeto  

 

Comunidade 
 

 

Proponente 
 

Pessoa Jurídica     Grupo/Coletivo            Nº integrantes: 

 

Nome 

Valor  a ser 

financiado 

 

Documentos entregues: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repre- 

sentante 
 

 

Nome: 

Assinatura: 

 

RECEBIMENTO (CEDEFES) 

Local de 

entrega 
 

Responsável 

pelo 

recebimento 

 

Nome: 

Assinatura: 

 

Data 

  

Protocolo nº 

 

 

 

  



ANEXO II – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS 

As propostas serão analisadas e selecionadas pela comissão instituída 

exclusivamente para este fim, composta por cinco membros do Comitê 

Gestor. 

O processo de avaliação será composto de três fases.  

Fase 1 – Avaliação do enquadramento dos projetos nos critérios 

eliminatórios a seguir enumerados: 

 

I – inadequação da proposta às normas e critérios estabelecidos no edital, 

especialmente quanto a área de abrangência, o valor total e o prazo de 

execução do projeto; 

II – documentação obrigatória incompleta, sem justificativa razoável;  

III – projetos não comprovadamente de interesse comunitário; 

IV – projetos sem a concordância dos envolvidos, comprovada com as 

assinaturas no campo específico do formulário. 

 

Fase 2 - Avaliação segundo os seguintes critérios seletivos: 

I - adequação da proposta aos objetivos do edital. 

II - consistência do projeto, com base na relação entre objetivo proposto e                  

     os resultados esperados; 
 

III - viabilidade de execução: avaliação da relação entre objetivo geral, e 

objetivos específicos, atividades, cronograma e orçamento proposto. 

Nesta fase, de acordo com o item 11.2 do edital, se for do interesse do 

proponente, poderão ser sanadas eventuais inconformidades apontadas pela 

comissão de seleção, que estipulará prazo para a readequação e devolução do 

projeto para reavaliação.  

Após a segunda fase de avaliação, se o somatório dos valores totais dos 

projetos selecionados for superior ao valor previsto no edital passa-se a fase 

três. 



Fase 3 - Classificação, conforme pontuação atribuída aos critérios abaixo 

enumerados: 

I - sustentabilidade do projeto: ter uma estratégia clara de continuidade 

do trabalho, para além do financiamento obtido por meio do presente 

edital - 20 pontos 

II – proposta de retomada de projeto paralisado por falta de recurso 

financeiro - 20 pontos 

III – contrapartida equivalente a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor 

a ser financiado - 10 pontos  

 IV – devolução solidária - 20 pontos 

V – participação de mulheres e/ou de jovens na execução e no processo de 

gestão do projeto; - 20 pontos 

VI – relevância social: atendimento das necessidades e prioridades da 

comunidade, com melhoria das condições de vida e inclusão social; - 10 

pontos 

 

As propostas serão classificadas de acordo com a pontuação e 

selecionadas aquelas que obtiveram maior número de pontos.  
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