EDITAL SUSTENTÁVEL 2022

1. APRESENTAÇÃO
O Grupo Itaquareia tem a percepção de que toda empresa tem um
compromisso com a sociedade que vai além da sua atuação corporativa. Acredita
que através dos projetos realizados pelo Instituto Itaquareia, e por instituições/
iniciativas sociais que apoia, é possível construir uma sociedade mais consciente e
que esta é a base da construção de um futuro melhor.
Neste sentido, o Instituto Itaquareia e suas empresas mantenedoras
convidam instituições e iniciativas socias interessadas, que se enquadram nos
critérios definidos neste documento, a participar do Edital Sustentável 2022. A
iniciativa selecionará e apoiará, com recursos financeiros, ações que contribuam
para o desenvolvimento sustentável e educação ambiental nos territórios em que
atuam as empresas pertencentes ao Grupo Itaquareia.

2. OBJETIVOS GERAIS E CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1 O presente edital tem como objetivo selecionar e apoiar, com recursos
financeiros, até 2 (dois) projetos.
2.2 Poderão concorrer nesse edital somente instituições do terceiro setor,
iniciativas de bairro ou unidades escolares públicas ou filantrópicas e
conselhos ambientais municipais, que estejam em dia com suas obrigações
fiscais e trabalhistas.
a. Todas as iniciativas independentes devem apresentar as documentações
comprobatórias de sua existência, descritas no item 5 deste edital;
2.3 Poderão concorrer neste edital somente projetos de instituições e/ou
iniciativas que beneficiem as localidades listadas abaixo, nas áreas de

educação ambiental, proteção aos recursos naturais e à biodiversidade, ou a
geração de renda relacionada ao manejo de recursos naturais:
a) Itaquaquecetuba – Vila Nely
b) Itaquaquecetuba – Jardim Nova Itaquá
c) Mogi das Cruzes – Jundiapeba
d) Mogi das Cruzes – Taboão
e) Mogi das Cruzes - Guanabara
f)

Santa Isabel – Bairro do Retiro

g) Suzano – Jardim Maitê
h) Guararema – Bairro do Feital
2.4 O projeto poderá ser desenvolvido na própria instituição proponente ou em
qualquer espaço físico, desde que comprovada a devida autorização, quando
necessário.
2.5 Não serão aceitos projetos que visem à aquisição ou construção de imóveis,
bem como benfeitorias físicas como reforma e instalação de equipamentos
não móveis em espaços/propriedades de pessoas físicas, mesmo que exista
documento de cessão do mesmo para o projeto.
2.6 Serão desclassificados os projetos que não se enquadrem no item 2 desse
edital ou que possuam ao menos uma dentre as seguintes características:
a) Que incitem qualquer forma de violência;
b) Que explore o trabalho infantil, escravo ou degradante;
c) Que incitem qualquer discriminação, seja ela racial, de credo, de orientação
sexual ou qualquer outra natureza;
d) Que tenham caráter político-partidário, sindical ou classista;
e) Que não respeitem as normas sanitárias vigentes em momento de
pandemia.

2.7 Cada participante (instituição ou iniciativa independente) poderá apresentar apenas
01 (um) projeto para avaliação.

3. DA INSCRIÇÃO
3.1 Ao realizar a inscrição o participante:
a) Reconhece e declara automaticamente que leu, compreendeu e aceita
as regras e condições estabelecidas neste edital;
b) Autoriza o Instituto Itaquareia e suas mantenedoras a publicar e divulgar
em todo o Brasil, sem finalidade lucrativa, os conteúdos e as imagens do
projeto inscrito;
3.2 Os documentos relativos à inscrição neste edital devem ser enviados pelo email projetos@institutoitaquareia.org.br. A documentação deve estar com
boa nitidez e resolução. Caso contrário, pode levar à desclassificação do
projeto.
3.3 Não serão aceitas outras formas de inscrição e envio de documentação que
não sejam através do e-mail: projetos@institutoitaquareia.org.br.
3.4 O comprovante da inscrição se dará através do retorno do e-mail com o
número de protocolo emitido assim que a inscrição for concluída.
3.5 As dúvidas referentes a este edital deverão ser esclarecidas pelo Whats App
(11) 4647-7372 ou pelo e-mail projetos@institutoitaquareia.org.br .
4. DOS PRAZOS
4.1 . O prazo de execução dos projetos deverá ser de, no máximo, 180 dias.
Caso seja superior, deve-se apresentar a forma de continuidade do projeto
após o final do apoio deste edital, já no ato de inscrição.
4.2 Os prazos de cada etapa deste edital estão previstos no quadro abaixo, mas
poderão ser alterados a qualquer tempo, a critério dos organizadores, sendo
que

as

possíveis

alterações

www.institutoitaquareia.org.br .

serão

divulgadas

no

site

DATA

ATIVIDADE

09/03/2022

Início das inscrições

31/03/2022

Prazo final para envio da documentação

01/04 a 08/04/2022

Avaliação dos documentos e solicitação de
complementação de informações (se necessárias)

09/04 a 15/04/2022

Envio de complementação de documentação

16/04 a 29/04/2022

Reavaliação dos projetos

09/05/2022

Divulgação dos resultados

10/05 a 13/05/2022

Assinatura dos documentos de parceria e entrega de
outras documentações relativas ao recebimento de
recursos

30/05/2022

Início do projeto (1º repasse de acordo com o cronograma
orçamentário)

28/08/2022

Entrega do relatório de acompanhamento

05/09/2022

2º repasse (de acordo com o cronograma orçamentário)

26/11/2022

Prazo final do projeto

26/12/2022

Entrega do relatório final

4.3 As inscrições estarão abertas de 09/03/2022 a 31/03/2022, às 23:59 (horário
de Brasília).
5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
5.1 Para inscrição do projeto serão necessários os documentos listados abaixo:
a) Declaração de ciência da inscrição do projeto, Anexo I, preenchida em
papel timbrado da instituição, assinada pelo representante legal da
instituição, em formato PDF;
b) Projeto na integra, com no máximo 20 páginas, em formato PDF,
contendo:



Apresentação

da

Instituição

(Histórico,

Contatos,

Endereço,

Apresentação do responsável pela Instituição e pelo projeto submetido a
avaliação);


Apresentação do Projeto:
- Introdução (contendo Nome do projeto, Local de Execução, Público

Alvo, Justificativa),
- Objetivos,
- Forma de execução simplificada/metodologia,
- Recursos necessários para o projeto (humanos, materiais e
financeiros) em formato de planilha/cronograma orçamentário,
- Resultados esperados,
- Forma de continuidade do projeto (em caso de duração ou
investimento superior ao disponibilizado por esse edital).
c) Documentação da Instituição conforme itens 5.2 a 5.6
5.2 Instituições sem fins lucrativos deverão apresentar:
a) Cópia simples da ata de fundação;
b) Cópia simples do Estatuto Social;
c) Cópia simples da ata de eleição da diretoria atual e vigente conforme
descrito em seu próprio estatuto social;
d) Cópia simples do cartão do CNPJ;
5.3 Iniciativas de líderes de bairro deverão apresentar:
a) Carta de próprio punho expondo seu histórico de atuação no bairro;
b) Fotografias comprobatórias de pelos menos 1 (uma) ação de educação
ambiental no bairro;
5.4 Unidades escolares públicas deverão apresentar:
a) Cópia simples de documento oficial que comprove a existência da unidade
escolar;
b) Cópia simples de documento que comprove o nome do diretor da unidade
escolar;

c) Cópia simples do cartão do CNPJ da unidade escolar ou APM (Associação
de Pais e Mestres);
5.5 Unidades escolares filantrópicas deverão apresentar:
a) Cópia simples do documento de fundação;
b) Cópia simples do Estatuto Social;
c) Cópia simples do documento de eleição da diretoria atual e vigente
conforme descrito em seu próprio estatuto social;
d) Cópia simples do cartão do CNPJ;
5.6 Órgãos públicos municipais ou conselhos ambientais municipais deverão
apresentar:
a) Cópia simples do documento de fundação (se houver);
b) Cópia simples do documento de indicação do representante legal vigente;
c) Cópia simples do cartão do CNPJ do departamento beneficiário ou
prefeitura (se for o caso);
Parágrafo único. Outros documentos podem ser solicitados com a finalidade de
realização de aporte financeiro e preenchimento de documentações suporte.

6. DA SELEÇÃO
6.1 A comissão avaliadora será formada por empregados, diretores e voluntários
do Instituto Itaquareia;
6.2 A comissão avaliadora apreciará o mérito dos projetos inscritos de acordo
com os seguintes critérios:
a) Proposta elaborada com objetivos executáveis e resultados que
respondem a esses objetivos;
b) Ações que promovam o desenvolvimento comunitário de acordo com o
item 2.3 desse edital (impacto positivo);
c) Viabilidade físico-financeira e coerência da descrição de custos com as
demais informações do projeto.

6.3 Em qualquer etapa da seleção dos projetos poderão ocorrer visitas às
instituições que inscreveram projetos, com o objetivo de reconhecimento e
verificação das mesmas. A visita será previamente agendada com a
instituição via telefone.
6.4 O resultado final da seleção será divulgado no site do Instituto Itaquareia
http://institutoitaquareia.org.br/, bem como informado via telefone ao
responsável pela instituição.
6.5 Ao término do período de avaliação, caso nenhum dos projetos apresentados
seja apto ao recebimento do recurso, o Instituto Itaquareia solicitará
complemento de informações aos projetos mais bem cotados pela comissão
avaliadora, tendo em vista um possível novo edital.
7. FINANCIAMENTO
7.1 Os projetos selecionados poderão receber, em conjunto, o recurso máximo
de R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais).
7.2 O recurso será depositado em sua integralidade na conta bancária da
instituição ou pessoa física em caso de lideranças de bairro, respeitando o
cronograma orçamentário apresentado no projeto aprovado.
7.3 O recurso será depositado em sua totalidade no ano de 2022, em caráter de
doação e amparado por instrumentos jurídicos e contábeis necessários.
7.4 As comprovações de uso do recurso deverão ser realizadas conforme
disposto no item 8.
8. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 Os projetos selecionados deverão:
a) Apresentar um relatório de acompanhamento após 90 (noventa) dias do
início do projeto, demonstrando o uso do recurso até aquele momento;
b) Apresentar, até 30 (trinta) dias após o término da execução do projeto, o
relatório final contendo a prestação de contas final com a demonstração

do uso de 100% dos recursos financeiros, comprovados com a
apresentação das cópias dos documentos fiscais. Esse relatório também
deve conter a comprovação das metas e resultados previstos;
c) Enviar o registro fotográfico da execução do projeto mensalmente, em

imagens em alta resolução, disponibilizados em um drive online ou
pendrive entregue ao Instituto Itaquareia.

Anexo I – Exemplo do conteúdo da declaração de ciência da inscrição do projeto,
a ser apresentado no momento da inscrição:
Eu, ___________________________________________________________, portador
do RG Nº _________________________________, órgão expedidor ________, data
de emissão ______________ e do CPF ____________________________, residente
no endereço ____________________________________________________, bairro
____________________, município _____________________, CEP: ______________,
representante da Instituição _________________________________, no cargo de
___________________________,

situada

no

endereço

__________________

_____________________, bairro ________________, município _________________,
CEP: ____________________, sob CNPJ ______________________ assumo inteira
responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos
documentos entregues para o processo seletivo do Edital Sustentável 2022.
Declaro estar de inteira responsabilidade pelas informações prestadas, estando
ciente que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis.
Bem como reconheço e declaro que li, compreendi e aceito as regras e condições
estabelecidas neste Edital, me comprometendo a disponibilizar os demais
documentos necessários nos prazos especificados.
Autorizo o Instituto Itaquareia e suas mantenedoras a publicar e divulgar em
materiais de divulgação em todo o Brasil, sem finalidade lucrativa, os conteúdos e
as imagens do projeto inscrito.
____________________________, _____/_____/_____
___________________________________________
Assinatura /Carimbo

