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EDITAL FURNAS PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA FUNDOS DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EDIÇÃO 2021 

1. APRESENTAÇÃO 

Furnas é uma sociedade de economia mista, subsidiária da Eletrobras e vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia. Criada em 1957 para garantir energia ao processo de 
industrialização e urbanização do Brasil, a Companhia opera e mantém um sistema pelo 
qual passa 40% da energia que move o País. 

O parque gerador e transmissor de Furnas conta atualmente com 21 usinas hidrelétricas 
e 75 subestações, entre empreendimentos próprios e em parceria com a iniciativa 
privada. Estas instalações estão distribuídas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Paraná, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Tocantins, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Ceará, 
Bahia e no Distrito Federal. 

Desde 1992, quando participou da campanha nacional contra a fome organizada pelo 
sociólogo Betinho, Furnas adotou o compromisso social, indo além das exigências legais 
e construindo programas e projetos sociais voltados para o desenvolvimento da 
sociedade. Comprometida com a promoção e concretização de sua responsabilidade 
social perante seus acionistas, colaboradores, fornecedores, clientes, demais entidades 
do sistema elétrico e a sociedade em geral, Furnas procura relacionar-se de forma 
cidadã com as comunidades onde atua, reconhecendo os impactos de suas ações e o 
seu poder de contribuição para o desenvolvimento sustentável. 

2. ATUAÇÃO NA SOCIEDADE 

Ao longo de sua trajetória, Furnas apoia programas e projetos sociais voltados a crianças 
e adolescentes por meio do investimento social privado e de renúncia fiscal. Em 
atenção ao que preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Nº 8069/1990), 
que os considera como prioridade absoluta, a Companhia vem desenvolvendo ações 
que fortaleçam os Direitos Humanos do segmento. As ações constituem-se em uma 
agenda empresarial para Proteção dos Direitos de Crianças e Adolescentes nas áreas de 
abrangência de seus empreendimentos. 

3. APRESENTAÇÃO DO EDITAL 

Por meio de sua Política de Responsabilidade Social, Furnas atua na perspectiva do 
desenvolvimento sustentável das populações do entorno das suas diferentes 
instalações. Esta atuação reforça seu comprometimento com o bem-estar das pessoas, 
com o fortalecimento da cultura de direitos e com uma atuação empresarial cidadã, que 
atinja aos diferentes segmentos etários, mas em especial ao da criança e do 
adolescente, tidos como prioridade absoluta. 

Com o EDITAL a Companhia reitera o ciclo de investimento em políticas para a infância 
e adolescência, por meio do fortalecimento dos conselhos de direitos da criança e do 
adolescente e de seus fundos municipais, iniciado no ano de 2019. 



Página 2 de 7 

 

 

4. OBJETIVO GERAL 

O EDITAL FURNAS PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA FUNDOS DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EDIÇÃO 2021 foi elaborado para selecionar propostas 
que apoiem ações, serviços, programas ou projetos que contribuam para o 
fortalecimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, em conformidade com a 
Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente. Por meio do 
EDITAL 2021, Furnas destinará, de acordo com a legislação, recursos financeiros 
incentivados para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 
geridos pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente situados nas áreas de 
atuação da Companhia. 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

5.1. Viabilizar a adequação do funcionamento dos Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente, em conformidade com as normativas vigentes. 

5.2. Fortalecer e efetivar as políticas de atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente. 

6. MARCOS LEGAIS 

6.1. O EDITAL segue orientações dos seguintes marcos legais brasileiros: 

. O artigo 227 da Constituição Federal do Brasil estabelece ser dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar às crianças e aos adolescentes, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) define como responsabilidade dos 
municípios e do Distrito Federal, em cooperação com a União e com os Estados, a 
implantação de políticas locais de proteção integral das crianças e adolescentes. A 
proposição e o controle do processo de execução dessas políticas são atribuições dos 
Conselhos – órgãos paritários, compostos por representantes do governo e da 
sociedade civil. 

. Resoluções n.º 137 e 194 do CONANDA que tratam dos Fundos da Criança e do 
Adolescente; 

. Lei 13.303/2016 – Lei das Estatais que orienta no seu artigo Art. 6° que “O estatuto da 
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias deverá 
observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas, práticas 
de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo 
acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta Lei.” 

. Lei 13.019, de 2014, Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, que 
estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução 
de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou 
de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de 
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. 
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7. RECURSOS QUE SERÃO DESTINADOS: 

O Edital destinará o valor de até R$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais), sendo até 

R$ 500.000,00 por proposta contemplada. 

 
8. QUEM PODERÁ SE INSCREVER? 

8.1. Poderão realizar inscrição os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente que: 

.   Estejam legalmente implantados e ativos; 

. Possuam o Fundo adequado às normas estabelecidas pela Receita Federal do Brasil, 
inscrito no CNPJ com código próprio e de natureza jurídica 133-3 Fundo Público da 
Administração Direta Municipal; 

. Possuam o Fundo com conta bancária específica e ativa, mantida em instituição 
financeira pública e destinada exclusivamente a gerir seus recursos (conforme 
determinado pela Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.311/2012). 

.   Possuam plano de ação e de aplicação dos recursos do Fundo para os períodos de 
repasse estabelecidos por este Edital. 

.   Estejam situados em municípios de atuação de Furnas, conforme lista de municípios no 
Anexo 1 deste Edital. 

 
 

9. MODALIDADES DAS PROPOSTAS 

O EDITAL FURNAS PARA DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA FUNDOS DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - EDIÇÃO 2021 contemplará duas modalidades: 

9.1.1. Modalidade 1 – Repasse aos Projetos: Na modalidade 1 serão contempladas as 
propostas dos Conselhos da Criança e do Adolescente, que apresentem um Plano de 
Trabalho conforme Anexo 2, descrevendo uma execução de até 24 (vinte e quatro) 
meses que contemple uma das seguintes iniciativas: 

. Capacitação e formação profissional dos operadores do Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

. Comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, 
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

. Projetos de organizações governamentais e não governamentais previamente 
aprovados pelo Conselho e prioritários para a cidade, fundamentado em diagnóstico 
situacional; 

. Avaliação Externa ou Avaliação de Impacto de programas, projetos ou ações 
desenvolvidas por organizações governamentais ou não governamentais. 

9.1.2. Modalidade 2 – Estruturação dos Conselhos: Em consonância com o primeiro item 
dos objetivos específicos, a modalidade 2 contemplará propostas, que visem o 
investimento na estruturação dos Conselhos. Para tanto, utilizarão o modelo de Plano 
de Trabalho conforme Anexo 2, descrevendo uma execução de até 24 (vinte e quatro) 
meses que contemple uma das seguintes iniciativas: 
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. Elaboração de diagnóstico situacional da Criança e do Adolescente de forma a mapear 
e apontar encaminhamentos para promoção, proteção, defesa e atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente; 

. Capacitação e formação profissional dos operadores do Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

. Mapeamento e Cadastro da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente local; 

. Comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, 
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

. Implantação de Sistemas de Gestão do Conselho e/ou do Fundo visando automatizar e 
racionalizar o processo de registro das organizações, inscrições dos programas, 
recebimento e seleção de propostas de parcerias, prestação de contas, processos de 
transparência, entre outros. 

9.2 CONDICIONALIDADES 

. As propostas contempladas deverão designar para um momento formativo, a equipe 
proponente, composta pelo Gestor ou Coordenador do Projeto, Presidente do CMDCA, 
Gestor da Parceria e Técnicos administrativo, jurídico e contábil. O encontro será em 
formato virtual e será posteriormente agendado; 

. As propostas devem procurar estabelecer um sistema permanente de 
acompanhamento das atividades e prever a realização de ações adequadas para o 
monitoramento, avaliação e sistematização. Para tanto, deverá ser acrescentado um 
Plano de monitoramento e avaliação, conforme item 10.1, letra m; 

. Devem ser previstos recursos no Plano de Trabalho – Anexo 2 para visibilidade do 
projeto, ações de comunicação com beneficiários, parceiros e outros interessados; 

. Quando houver mais de um patrocinador/financiador do projeto, apresentar 
orçamento de cada responsável, separadamente, conforme modelo constante no Plano 
de Trabalho – Anexo 2; 

. Deve ser apresentada apenas uma proposta por CMDCA/Município. 

 

10. PRAZO E PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

Os conselhos interessados poderão inscrever as propostas de 18/ 10   /2021 até 18/11 /2021 
por            meio da Plataforma Prosas. 

 
 

11. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

11.1. No momento da inscrição é obrigatória a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Lei Municipal de Criação do Conselho de Direitos e do Fundo Municipal; 

b) Ata de posse da atual diretoria do Conselho; 

c) Comprovação da inscrição do Fundo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

d) Declaração emitida pelo banco responsável pela abertura da conta do Fundo; 

e) Plano de Trabalho, conforme a modalidade escolhida – Anexos 2; 
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f) Ata ou parecer de aprovação do projeto assinado pelo Presidente do CMDCA ou 
Presidente da Comissão Permanente responsável pela aprovação; 

g) Atos Constitutivos/Estatutos da entidade a ser contemplada; 

h) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) da entidade a ser contemplada, no caso de 
projetos inscritos na modalidade 1; 

i) Ata de eleição que comprove o representante legal da entidade a ser contemplada; 

j) Registro da entidade no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 
no respectivo Conselho de Políticas Públicas, quando for o caso, contendo prazo e data 
de validade; 

k) Inscrição do Programa da organização governamental ou não governamental no regime 
de atendimento proposto para a execução do plano de trabalho submetido (de acordo 
com o Art. 90 do ECA), quando for o caso, contendo prazo e data de validade, no caso 
de inscrição na modalidade 1; 

l) CAUC – Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias. A consulta de 
regularidade do Fundo e das instituições contempladas, obtida através do CAUC, poderá 
ser solicitada por Furnas a qualquer momento durante o processo de seleção e repasse 
do recurso. 

m) Plano de Monitoramento e Avaliação da proposta, cujo modelo utilizado é de livre 
redação. 

n) Aprovação e autorização dos projetos para captação via Fundo da Criança e do 
Adolescente no exercício de 2021 ou, quando for o caso, contendo prazo e data de 
validade, no caso de inscrição na modalidade 1; 

- Os itens “g”, “h”, “i” e “j” só serão necessários para propostas inscritas na Modalidade 1 e 
que preveem repasses para organizações da sociedade civil. 

 
 

12. ETAPAS DA SELEÇÃO 

12.1. O procedimento de seleção e classificação será constituído por 3 (três) etapas: 

a) Pré-classificação: A pré-classificação ocorrerá nesta etapa conforme a soma aritmética dos 
critérios de avaliação. A distribuição da pontuação por proposta obedecerá as seguintes 
orientações: 

. Conselhos sediados em um dos municípios situados no entorno de usinas e subestações 
pontuarão neste critério 10 pontos e em linhas de transmissão, pontuarão 5 pontos; 

. ODS prioritários: Conselhos que atuem em consonância aos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU que são prioritários na estratégia de 
responsabilidade social de Furnas, somarão 1 pontos para cada ODS que esteja 
alinhado; 

. IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano: Conselhos que estejam em municípios 
com IDH menor que 0,7, conforme cálculo do PNUD Brasil, somarão 4 pontos neste 
critério. O IDHM do município pode ser consultado no link 
http://www.atlasbrasil.org.br; 

http://www.atlasbrasil.org.br/
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. Propostas com o valor total solicitado de até R$ 500 mil reais. 

 

b) Triagem: nesta etapa será verificado se a inscrição atende às regras contidas neste 
regulamento, avaliando os itens a seguir. Caso o edital receba mais de 200 propostas 
somente serão avaliadas aquelas que alcançarem o mínimo de 9 (nove) pontos. 

. Localidade: analisa se o Conselho é sediado em um dos municípios da área de atuação 
de Furnas, conforme lista de municípios no Anexo 1 deste Edital. 

. Documentação: analisa se o Conselho candidato enviou toda a documentação solicitada 
no item 11.1 deste documento e se não há nenhuma irregularidade nos documentos 
apresentados. 

c) Classificação: As propostas aprovadas na etapa de triagem serão avaliadas e classificadas 
com base nos seguintes critérios: 

. Consistência da justificativa: coerência entre diagnóstico, direitos violados e 
caracterização do público beneficiário da proposta, até 10 (dez) pontos. 

. Viabilidade técnica de execução da proposta: encadeamento lógico entre objetivos, 
estratégias, metas, resultados, indicadores e metodologia, até 10 (dez) pontos; 

. Capacidade de elaboração de Plano de Monitoramento e Avaliação: até 6 (seis) pontos; 

. Coerência da planilha orçamentária: até 8 (oito) pontos; 

. Observância de critérios transversais de promoção da diversidade e redução de 
desigualdades sociais - gênero, raça e origem: Até 6 (seis) pontos. 

. Abordagem do tema da violência sexual contra crianças e adolescentes: Até 2 (dois) 
pontos 

. Abordagem do enfrentamento do trabalho infantil: Até 2 (dois) pontos 

 

13. AVALIAÇÃO, PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

13.1. A avaliação e pontuação das propostas na etapa de classificação será efetuada por um 
especialista na área de políticas e programas de garantia dos direitos da criança e do 
adolescente com base nos critérios de avaliação indicados no item 12.1. 

13.2. A pontuação final de cada proposta será o resultado da soma da pontuação da etapa de 
pré-classificação com a pontuação atribuída na etapa de classificação. 

13.3. As propostas serão classificadas de acordo com a pontuação final e selecionadas de até 
o limite do montante de recursos destinado para o atendimento a este Edital. 

 
 

14. CRONOGRAMA DO EDITAL 
 

ATIVIDADE DATA LOCAL 

Lançamento do edital 18 /10/2021 www.furnas.com.br e 
Plataforma Prosas 

http://www.furnas.com.br/
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ATIVIDADE DATA LOCAL 

Inscrições 18 /10/2021 a 18 /11/2021 Plataforma Prosas 

Divulgação dos contemplados 29/11/2021 www.furnas.com.br e 
Plataforma Prosas 

Data para liberação dos 
recursos 

Até 28/12/2021 www.furnas.com.br e 
Plataforma Prosas 

15. DO ACOMPANHAMENTO E RELATÓRIOS 

15.1. Será designado por Furnas um (a) funcionário (a) para o acompanhamento da execução 
da proposta. O acompanhamento implica, ainda, no agendamento de visitas técnicas, 
pelo (a) funcionário (a) designado(a). 

15.2. O Conselho contemplado encaminhará a Furnas, por ocasião do encerramento do 
período de até 24 (vinte e quatro) meses, um Relatório Final, abordando execução 
técnica e financeira, conforme modelo a ser apresentado por Furnas. 

16. DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1. Furnas se reserva o direito de repasse de recursos aos selecionados, dentre os 
classificados, até o limite do montante destinado para atender o Edital; 

16.2. Por ocasião da liberação de recursos, haverá a assinatura de instrumento contratual; 

16.3. O recurso será liberado ao CMDCA em parcela única, entretanto, cada cidade poderá 
efetuar mais de um repasse, de acordo com a legislação local; 

16.4. É de inteira responsabilidade do Conselho a efetivação da inscrição da proposta, bem 
como o acompanhamento de todas as etapas que integram este Edital; 

16.5. Nos casos em que a documentação legal estiver incompleta, inadequada ou com prazos 
de validade vencidos até a data final de inscrição, a proposta será considerada 
eliminada; 

16.6. Não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições da proposta 
ou de quaisquer documentos, uma vez efetivada a inscrição; 

16.7. Furnas poderá pedir, a qualquer tempo, a exibição do original dos documentos exigidos 
ou informações e documentos complementares a este Edital, vedada a inclusão 
posterior do documento ou informação que deveria constar originalmente na proposta. 

17. SAIBA MAIS OU TIRE SUAS DÚVIDAS: 

Email: grsp@furnas.com.br 
 
 

18. ANEXOS 

1. Municípios de atuação de Furnas 

2. Plano de Trabalho 

http://www.furnas.com.br/
http://www.furnas.com.br/
mailto:grsp@furnas.com.br

