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1. OBJETIVOS DO PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS SOCIAIS  

O Programa de Apoio a Projetos Sociais visa ao fortalecimento da rede socioassistencial, de 
organizações assistenciais e suas causas, por meio do apoio às ações e iniciativas das organizações não-
governamentais com potencial de transformação, promoção e desenvolvimento das parcelas da população 
em situação de vulnerabilidade e risco social. 

• A inscrição das propostas acontece de 08 de novembro a 15 de dezembro de 2021.   

• O processo de análise das propostas ocorre de janeiro a abril de 2022.  

Os aportes de recursos para os projetos selecionados iniciam a partir de maio de 2022. 

Para participar desse Programa, a organização deve: 

1) Enviar uma proposta estruturada por meio do “Formulário para a Elaboração de Proposta” 
disponibilizado pela FSA, anexo a este Processo Seletivo, informando claramente quais são os 
objetivos sociais a serem alcançados, as metas a serem atingidas num determinado período de 
tempo e a contrapartida que a organização oferece para a realização do projeto, e  

2) Enviar um vídeo criativo, simples e breve (máximo 3 minutos), onde a organização deverá expor 
qual o impacto social pretendido com o projeto, quais resultados o projeto trará ao público-alvo ou à 
causa social defendida pela organização. 

2. TEMAS DE INTERESSE DA FSA  

Neste processo seletivo PAPS 2022 a Fundação tem interesse em selecionar projetos que contribuam 
efetivamente para a proteção, promoção e desenvolvimento social de parcelas da população em situação 
de vulnerabilidade e risco socioeconômico.  

Será considerado um diferencial projetos inspirados em uma ou mais Metas Nacionais dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) (1), dentre outros fatores: 

• ODS 1: Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. 

• ODS 3: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. 

• ODS 4: Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover oportunidades. 

• ODS 8: Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e 
produtivo, e trabalho decente para todos e todas 

• ODS 11: Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 
sustentáveis 

• ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 
inclusivas em todos os níveis. 

• IMPORTANTE: Não serão considerados projetos oriundos de pessoas físicas, de instituições que 
tenham finalidade lucrativa ou de cunho exclusivamente religioso e confessional, de órgãos 
governamentais, ou de autarquias do poder público. Não serão analisados projetos incentivados 
pela Lei Rouanet e PROAC.  

(1) Metas ODS ➔ https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf  

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180801_ods_metas_nac_dos_obj_de_desenv_susten_propos_de_adequa.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/180801_ods_metas_nac_dos_obj_de_desenv_susten_propos_de_adequa.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf


 

2 
 

3. RECURSOS PARA PROJETOS  

O valor mínimo para aporte da FSA será de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). O valor máximo será de R$ 
380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). Variações em torno de 10% disso serão aceitas a exclusivo 
critério da Fundação Salvador Arena. 

4. PÚBLICO-ALVO 

Os projetos a serem apoiados deverão refletir benefícios a um ou mais públicos a seguir: crianças, 
adolescentes, jovens, adultos e idosos. 

5. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Poderão se inscrever Organizações da Sociedade Civil de todo o Brasil que sejam elegíveis conforme 
descrito no tópico 06, abaixo.   

6. ORGANIZAÇÕES ELEGÍVEIS E DOCUMENTAÇÃO  

As propostas deverão ser apresentadas por organizações da sociedade civil não-governamentais 
(associações civis ou fundações beneficentes sem fins lucrativos) que: 

• Prestam atendimento gratuito de forma continuada, permanente e planejada para população em 
vulnerabilidade ou risco social, conforme preconiza a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS/ 93), a 
Política Nacional de Assistência Social (PNAS/05), a Tipificação Nacional de Serviços 
Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/ 2009) e/ou 

• Que realizam ações de Assessoramento e Defesa e Garantia de Direitos (Resolução CNAS nº 27/ 
2011). 

IMPORTANTE: As organizações ativas no PACES - Programa de Alimentação Complementar para 
Entidades Sociais, promovido pela FSA, poderão participar do Processo Seletivo 2022, devendo desligar-se 
desse programa caso tenham o seu projeto aprovado.   

7. DOCUMENTAÇÃO A SER ENVIADA POR E-MAIL  

A documentação abaixo deve ser enviada por e-mail para o seguinte endereço: 
paps@fundacaosalvadorarena.org.br .  

ATENÇÃO:   

1) Assim que transmitir o e-mail, a entidade receberá uma mensagem instantânea acusando o 
recebimento da mensagem. Caso não receba esse e-mail, entre em contato com a Fundação. 

2) Todos os documentos abaixo deverão ser transmitidos em uma única remessa, isto é, em uma 
única mensagem.    

3) No campo de “Assunto” do e-mail, informar somente: Nome da entidade proponente + nome do 
projeto. 

• “Formulário para Elaboração de Propostas - 2022” fornecido pela FSA (em formato Word); 

• Vídeo criativo, simples e breve (máximo 3 minutos), onde a instituição deverá expor qual o impacto 
social pretendido com o projeto, quais resultados o projeto trará ao público-alvo ou à causa social 
defendida pela organização. Salve o vídeo no YouTube e cole o link no campo apropriado do 
“Formulário de Elaboração de Propostas - 2022” fornecido pela FSA. 

mailto:paps@fundacaosalvadorarena.org.br
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• Três cotações de preços para cada um dos itens e/ou serviços a serem apoiados pela FSA, 
devendo constar:  

 

1)   O nome do (s) fornecedor (es) ou prestador (es);  
2)   CNPJ/CPF;  
3)   Endereço;  
4)   Dados para contato (nº de telefone, website, e-mail);  
5)   Tipo de Pagamento (à vista ou parcelado, informando a quantidade e valor das parcelas);  
6)   Data da cotação.  

• “Quadro de Orçamentos” anexo ao Edital fornecido pela Fundação Salvador Arena. 

• “Termo de consentimento de uso e tratamento de dados pessoais” do responsável pelo projeto, em 
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, lei n 13.709/2018. (modelo anexo fornecido 
pela FSA).  
 

ATENÇÃO:  

1. É OBRIGATÓRIO preencher todos os campos do “Quadro de Orçamentos”.  

2. As informações do “Quadro de Orçamentos” devem ser fiéis às cotações realizadas, isto é, os itens 
relacionados nesse quadro devem especificar os modelos, tamanhos, marcas, e outras características que 
possibilitem enxergar as comparações de preços e serviços entre os três fornecedores cotados.    

3. O proponente deve considerar a incidência de todos os tributos e demais encargos e obrigações 
previstos em lei, incluindo as de direito autoral, quando for o caso.  

4. Os apoios financeiros concedidos pela FSA para a contratação de serviços de terceiros não deverão 
gerar vínculo trabalhista de qualquer natureza com a organização proponente. 

5. É OBRIGATÓRIO enviar as três cotações no anexo do e-mail juntamente com “Quadro de 
Orçamentos”.  
 

8. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR - ENVIAR COM OS DEMAIS DOCUMENTOS 

8.1. Para projetos que envolvam construção, reforma, ampliação ou manutenção de espaço: 

• Escritura do imóvel registrada em nome da Organização OU contrato de comodato OU qualquer 
outro justo título que confira qualquer direito real sobre o imóvel OU contrato de locação, pelo prazo 
mínimo de 10 (dez) anos, sem cláusula de rescisão imotivada a qualquer tempo;  

• Projeto civil aprovado pela Prefeitura;  

• Memorial descritivo da obra de construção civil ou reforma. O Memorial Descritivo é um documento 
que descreve detalhadamente todas as fases e materiais utilizados no projeto. Este documento 
serve de base para a compra de materiais e para a execução da obra. Este documento especifica a 
qualidade dos materiais empregados na obra, tipos e padrões de referência dos materiais para 
ESTRUTURAS, ALVENARIAS, COBERTURAS, MATERIAIS DE REVESTIMENTO DE PISOS 
E/OU PAREDES, ESQUADRIAS, CAIXILHOS, COBERTURAS, FORROS, LOUÇAS E METAIS, 
MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS e outras informações importantes para o 
entendimento e orientação do projeto civil e arquitetônico como marcas, modelos e tipos previstos 
dos materiais. Em caso de dúvidas, consultar o responsável técnico pela obra (engenheiro, arquiteto 
ou técnico em edificações).  

• Cópia do(s) documento(s) de identificação do(s) responsável(is) técnico(s) designado(s) pela 
organização que acompanhará(ão) a execução e a medição da obra: CREA - Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia; CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo). 
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• NOTA: o responsável técnico designado pela organização para acompanhar a execução e medição 
da obra não poderá ter qualquer vínculo profissional ou parental até o terceiro grau com a empresa 
a ser contratada para a execução da construção ou reforma.   

• Três cotações com as mesmas descrições dos serviços a serem entregues (orçamentos 
equalizados). Vide orientações sugeridas sobre orçamentos equalizados no link: 
https://www.buildin.com.br/nao-fazer-equalizacao-de-propostas/;  

• Cada cotação deverá constar: 1) Dados cadastrais da(s) empresa(s) cotadas 2) Proposta comercial 
mencionando: a) local da obra, b) objetivo da obra; c) escopo dos serviços a serem executados; d) 
preço; e) condições de pagamento; f) prazo de entrega; Preencher o “Quadro de Orçamentos” 
que se encontra anexo a este Edital e enviar as três cotações digitalizadas (propostas comerciais 
descritas acima). 

MUITO IMPORTANTE:  
 

1) As empresas a serem cotadas e, por fim, aquela que será contratada, deverão ser responsáveis 
pela mão de obra e pelo fornecimento de materiais de construção, enfim, pela empreitada global.  

2) Só serão aprovados os projetos com orçamentos de empresas legalmente constituídas, que 
forneçam notas fiscais dos serviços prestados e que mantenham toda a documentação e registros 
da obra em regularidade, conforme com a legislação e normas construtivas.  

3) Os projetos sociais selecionados como finalistas, que forem aprovados pela FSA, deverão 
apresentar o cronograma de obra físico-financeiro da obra.  

4) Os projetos sociais selecionados como finalistas, que forem aprovados pela FSA, deverão 
apresentar o A.R.T. / R.R.T. (Anotação/ Registro de Responsabilidade Técnica) devidamente 
preenchido e válido, até 30 dias a partir da data de assinatura do Instrumento de Colaboração 
(acordo de parceria) firmado com a Fundação Salvador Arena. O não cumprimento desse encargo 
pode resultar na rescisão do contrato.  

8.2.  Para projetos que envolvam instalações de equipamentos ou mobiliário: 

• Planta baixa, em escala, do espaço onde o equipamento e/ou mobiliário será instalado, com as 
medidas das paredes e dos móveis; indicação dos pontos de alimentação elétrica (tomadas); assim 
como a localização de janelas e portas; 

• Apresentar três empresas diferentes para cada equipamento, aparelho ou mobiliário.  

• Preencher o “Quadro de Orçamentos” que se encontra anexo a este Edital. Especificar ao 
máximo as características técnicas de cada item como dimensões, cor, marca, modelo, material, 
voltagem (quando eletrônicos), configuração (quando computadores), etc.  Enviar junto com as três 
cotações digitalizadas.    

8.3. Para projetos que envolvam a contratação de consultores, consultorias ou assessorias para a   
          formação de pessoas, capacitações, treinamentos ou eventos:  

• Currículo da empresa de consultoria e/ou dos consultores ou atestado de capacidade técnica dos 
profissionais ou consultorias cotadas para prestação do serviço, quais os principais clientes e 
referências comerciais.  

• Três cotações com empresas e/ou consultores diferentes. Cada cotação deve descrever claramente 
quais serviços serão realizados, metodologia de trabalho, resultados esperados, prazo de 
execução, valor total dos serviços, valor por hora de consultoria e forma de pagamento. Preencher o 
“Quadro de Orçamentos” que se encontra anexo a este Edital. Enviar junto com as três cotações 
digitalizadas.    

https://www.buildin.com.br/nao-fazer-equalizacao-de-propostas/
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8.4.  Para projetos ou atividades de projetos que envolvam a realização de eventos:  

 

• Descrever o tipo ou formato do evento: Painel, Seminário, Workshop, Congresso, Simpósio 
Colóquio, etc. Dica: Conheça as diferenças entre os tipos de eventos: 
http://www.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=403     

• Plano de realização do evento (resumo). Título, Data, Horário Local, Público alvo, meta de 
participação (nº de participantes previstos); estratégia de divulgação do evento, modelo de ficha de 
avaliação do evento; quais resultados esperados após o evento, patrocinadores, mini - currículo dos 
palestrantes, custo total do evento e custo unitário (por participante).  

9. O QUE PODE SER APOIADO?    (Desde que de acordo com o objetivo descrito no item 2 deste edital).  

• Reformas; 

• Construções (novas edificações); 

• Aquisição de equipamentos; 

• Aquisição de mobiliário; 

• Aquisição de materiais pedagógicos e de consumo empregados nas atividades específicas do projeto*;  

• Contratação de consultorias e assessorias por tempo determinado e específico para a execução do 

projeto*. 

* Observe que atividades do projeto são diferentes de atividades correntes da organização. Em outras 
palavras, o PAPS 2022 apoia financeiramente somente custos relacionados ao projeto; não apoia despesas 
de custeio da organização (salários, despesas com redes públicas, IPTU, IPVA, etc). 

10. O QUE NÃO PODE SER APOIADO? 

 

• Salários a empregados C.L.T. ou P.J. (Pessoa Jurídica) que executem serviços regularmente para a 
organização; 

• Encargos trabalhistas e previdenciários; 

• Aluguéis; 

• Impostos / taxas da entidade; 

• Aquisição de veículos; 

• Aquisição de imóveis; 

• Assessoria técnica para acompanhamento de obra de construção civil; 

• Despesas correntes da organização, caracterizadas como gastos com a administração;  

• Bolsas de estudos para estudantes. 

• IMPORTANTE: não será financiado o pagamento de “oficineiros”, educadores sociais ou autônomos 
que prestem serviços de modo continuado nas atividades do dia a dia da organização.   

11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

As propostas de projetos devem ser apresentadas utilizando, obrigatoriamente, o formulário disponibilizado 
pela FSA neste Processo Seletivo, com os arquivos anexos transmitidos em uma única mensagem 
conforme item 08 deste edital). Propostas que não obedeçam a esse critério serão desclassificadas.  

http://www.manager.com.br/reportagem/reportagem.php?id_reportagem=403
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 Além dessa condição operacional, as propostas serão analisadas pela FSA observando as condições e 
critérios estabelecidos abaixo: 

• Objetivos claros e metas bem definidas; 

• Coerência entre os objetivos, metas, atividades, resultados esperados, indicadores, cronograma de 
execução e orçamento; 

• Indicadores que demonstrem os resultados a serem alcançados;  

• Contribuições do projeto ao público-alvo e impacto positivo na comunidade ou grupos envolvidos; 

• Estratégias de atendimento as necessidades e prioridades do público ou comunidade alvo da proposta; 

• Capacidade de dar continuidade ao projeto após a finalização do apoio, ou seja, a sustentabilidade do 
projeto;  

• Projetos em que o grupo responsável por sua execução se comprometa a gerenciar e a documentar as 
despesas e que apresente uma avaliação dos resultados alcançados, seus avanços e dificuldades;  

• Projetos em que o propósito seja inédito ou exclusivo no contexto do tema ou da região de abrangência. 

• Atendimentos aos usuários em gratuidade. 

• Contrapartida financeira oferecida pela organização para a execução do projeto, comprovada por meio 
de evidências a serem apresentadas ao representante da FSA no ato da visita técnica e anexados ao 
prontuário do projeto, quando solicitado. 

• Vídeo criativo, breve e que exponha os impactos/resultados que o projeto trará ao público alvo a partir 
do apoio recebido. 

Não serão pré-selecionadas as propostas: 

• Recebidas por WhatsApp;  

• De organizações com projetos em andamento no Programa de Apoio a Projetos Sociais da FSA 2020 
ou 2021; 

• Recebidas após o prazo limite, dia 15/12/2021;  

• Que não foram apresentadas conforme o “Formulário de Elaboração de Propostas” fornecido pela FSA; 

• De organizações que não apresentarem as condições de elegibilidade (conforme itens 06); 

• De organizações que não apresentarem os documentos solicitados (conforme item 07 e 08); 

• Que não atendam a outras condições estabelecidas por este processo seletivo. 

12.  CONSULTORIA GRATUITA “ELABORAÇÃO DE PROJETOS”  

A FSA oferecerá uma consultoria gratuita sobre “Elaboração de Projetos Sociais”, durante o período de 
divulgação deste processo seletivo.  

A consultoria será via plataforma virtual, com conteúdo assíncrono, interações por WhatsApp e um encontro 
virtual on line (webinar), visando colaborar com os proponentes no seu processo de elaboração da proposta 
de projeto que será inscrita neste Edital.  
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ATENÇÃO: A participação na consultoria NÃO é obrigatória. Essa Consultoria visa apenas contribuir 

com as organizações sociais, fornecendo-lhes subsídios teóricos e práticos que auxiliarão a sua 
participação tanto neste como em outros processos seletivos.  

Mas, caso haja interesse em participar, a sua organização deverá se inscrever em uma das turmas de sua 
preferência.  

➔ Link para se inscrever na Consultoria Gratuita – Turma 01 ou Turma 02:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=obJg7hPXJ0K1NqnyRUgqh6dEqzOjBUdHsPtQ
C2YYfVdUOTBVSFlEQkpEUDRBRkRJUkVPTVBUUjQxNS4u 

 
Veja as opções abaixo:   

TURMA 01:   

• Inscrição de 08 a à 11 de novembro de 2021  

• Início da consultoria virtual: 17 de novembro de 2021.  

• Término da consultoria virtual: 23 de novembro de 2021. 

• Webinar (ao vivo) para esclarecer dúvidas: dia 24 de novembro de 2021, das 10h00 às 12h00. 

• Link para o Webinar do dia 24/11/2021: https://scaffoldeducation-br.zoom.us/j/89559007712  

TURMA 02:   

• Inscrição de 12 a à 26 de novembro de 2021  

• Início da consultoria virtual: 01 de dezembro de 2021.  

• Término da consultoria virtual: 07 de dezembro de 2021. 

• Webinar (ao vivo) para esclarecer dúvidas: dia 08 de dezembro de 2021, das 10h00 as 12h00. 

• Link para o Webinar do dia 08/12/2021: https://scaffoldeducation-br.zoom.us/j/81605650366  

13.  WEBINAR “DÚVIDAS SOBRE O EDITAL PAPS 2022”  

• A FSA realizará o Webinar “Dúvidas sobre o Edital PAPS 2022”, dia 08/12/2021 (quarta-feira), das 
10h00 às 12h00.  

• Link para o Webinar do dia 08/12/2021: https://scaffoldeducation-br.zoom.us/j/81605650366 

 

OUTRAS FORMAS DE ESCLARECER DÚVIDAS:  

Além da Consultoria e do Webinar, a organização poderá esclarecer dúvidas entrando em contato pelo 
telefone (11) 4366-9779 ou pelo WhatsApp (11) 97133-8676.  

ATENÇÃO:  O canal de WhatsApp acima serve apenas para responder dúvidas. Para o envio da 

proposta e anexos, veja o item 07 deste edital.  

14. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo será realizado em 04 (quatro) etapas, a saber: 

• Triagem; 

• Pré – Análise;  

• Análise; 

• Seleção e aprovação. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=obJg7hPXJ0K1NqnyRUgqh6dEqzOjBUdHsPtQC2YYfVdUOTBVSFlEQkpEUDRBRkRJUkVPTVBUUjQxNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=obJg7hPXJ0K1NqnyRUgqh6dEqzOjBUdHsPtQC2YYfVdUOTBVSFlEQkpEUDRBRkRJUkVPTVBUUjQxNS4u
https://scaffoldeducation-br.zoom.us/j/89559007712
https://scaffoldeducation-br.zoom.us/j/81605650366
https://scaffoldeducation-br.zoom.us/j/81605650366
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14.1. Triagem: 

As propostas inscritas serão triadas pela Gerência de Desenvolvimento e Pomoção Social, quando será 
verificado o atendimento às solicitações do Processo Seletivo no que tange à documentação e aos itens 6 
ao 09. 

14.2. Pré - Análise:  

As propostas aprovadas na Triagem serão avaliadas pela Gerência de Desenvolvimento e Promoção Social 
e pontuadas segundo os critérios  do item 11. 

As propostas que avançarem nessa fase passarão a ser identificados como propostas semifinalistas, 
quando deverão apresentar a documentação complementar abaixo. 

• Ata de composição da diretoria atual registrada em cartório (grifando os nomes e dados dos 
representantes com poderes para firmar acordos e contratos e respectivos mandatos); 

• Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da sede e/ou da 
unidade onde o projeto será realizado ou que executará o projeto; 

• Estatuto Social da organização; 

• O Balanço Contábil 2020, com Demonstração dos Resultados do Exercício (DRE) 2020, assinados 
pelo contador e o representante legal da organização; 

• Temo de consentimento de uso de dados do Presidente e do Tesoureiro da organização conforme 
modelo fornecido pela FSA, em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, lei n 13.709/2018.  

• Títulos e reconhecimentos desejáveis: Inscrição no CMAS – Conselho Municipal de Assistência 
Social; Inscrição no CNAS – Conselho Nacional de Assistência Social; Declaração de Utilidade 
Pública Estadual ou Municipal; Inscrição nos Conselhos de Direito Específico: Direitos da Criança e 
do Adolescente; de Saúde, do Idoso, da Pessoa com Deficiência, outros; CEBAS – Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social; 

ATENÇÃO: Semifinalistas que não apresentarem a documentação acima em condição de regularidade 

serão automaticamente desclassificadas.  
  
14.3. Análise:  

Caberá à equipe técnica da FSA realizar reuniões de análise técnica prensenciais ou virtuais com as 
organizações selecionadas como semifinalistas, com o  objetivo de dialogar com a organização proponente 
para: 

• Confirmar com dirigentes e técnicos sobre a disposição e capacidade de realizar o projeto;  

• Esclarecer dúvidas quanto às etapas de execução do projeto e sua adequação ao cronograma; 

• Reconhecer o território, o local e/ou espaço onde se pretende realizar o projeto verificando a sua 
adequação aos objetivos gerais e específicos mencionados na proposta; 

• Entrevistar empregados e usuários dos serviços da organização verificando a aplicabilidade do 
projeto entre o seu público alvo e de interesse;  

•  Validar as contrapartidas da entidade ao projeto, conforme mencionado na proposta; 

• Esclarecer dúvidas quanto aos orçamentos e cotações apresentadas; validar as justificiativas 
quanto à escolha do(s) fornecedor(es) apontados pela entidade e discutir formas de desembolso da 
FSA ao projeto, caso ele venha a ser aprovado; 

• Esclarecer a organização sobre todas as etapas do processo seletivo e sobre os próximos passos;  

• Obter documentos complementares que subsidiem a análise do projeto e evidenciem as 
informações constantes no corpo da proposta ou informadas durante a visita. 
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14.4. Seleção e aprovação:  

Caberá à Comissão de Desenvolvimento e Promoção Social da FSA definir os projetos que serão 
recomendados para apoio, a partir dos pareceres da equipe de Assistentes Sociais da Gerência de 
Desenvolvimento e Promoção Social. 

Os projetos recomendados pela Comissão supracitada seguirão para deliberação da Diretoria Executiva da 
Fundação Salvador Arena. 

15. EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

A cada etapa do processo, todos os proponentes receberão comunicação eletrônica informando o status de 
sua proposta. 

A organização que tiver a sua proposta aprovada firmará um acordo de parceria com a FSA, denominado 
"Instrumento de Colaboração".  

Os recursos financeiros a serem aportados pela FSA serão concedidos às organizações selecionadas, após 
a assinatura do Instrumento de Colaboração, sendo liberadas as respectivas parcelas nos prazos e valores 
a serem acordados por ambas as partes e em atenção aos objetivos do projeto. 

A FSA fará o acompanhamento do projeto, com vistas ao cumprimento de seus objetivos, seu 
aprimoramento, monitoramento, avaliação, elaboração de relatórios e prestação de contas. 

16. PRAZO DE EXECUÇÃO  

O prazo para execução de cada projeto deverá ser de 12 (doze) a 14 (quatorze) meses, podendo ter esse 
período prorrogado ou reduzido conforme particularidades do projeto, o que será verificado e acordado 
entre a FSA e a organização proponente do projeto.   

17. CALENDÁRIO E PRAZOS 

ETAPA DATA 

Abertura do Processo Seletivo (início do prazo para 
encaminhamento das propostas) 

08 de novembro de 2021 

Consultoria - Elaboração de Projetos e Redação de Propostas 
para Financiamento de Projetos Sociais.  

Modalidade: Plataforma Virtual 

De 11 a 26 de novembro de 2021 

Webinar “Dúvidas sobre o Edital PAPS 2022” 
Dia 24 de novembro de 2021 
Dia 08 de dezembro de 2021 

Encerramento para a recepção das propostas  15 de dezembro de 2021  

Divulgação dos projetos semifinalistas, na página eletrônica 
da FSA (www.fundacaosalvadorarena.org.br) 

07 de fevereiro de 2022 

Divulgação dos projetos finalistas aprovados, na página 
eletrônica da FSA (www.fundacaosalvadorarena.org.br) 

04 de maio de 2022 

Aporte do recurso financeiro/ início da execução dos projetos 
selecionados. 

10 de maio de 2022 

 

http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/
http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/
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17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

SITUAÇÕES NÃO PREVISTAS E RECURSOS 

Projetos em situações não previstas neste processo seletivo serão encaminhados para análise e 
decisão da Comissão de Desenvolvimento e Promoção Social. 

Não serão aceitos recursos ou qualquer forma de insurgência contra as decisões que vierem a negar apoio 
a projetos, pois além dos requisitos objetivos, as exigências subjetivas deverão ser observadas, 
considerando-se ainda o caráter de liberalidade da FSA em eleger os projetos classificados que mais se 
aproximem e se identifiquem com seus objetivos estatutários.  

 

------------------------------------------------------------- 
Para mais informações ou esclarecimentos: 

Fundação Salvador Arena - Fone: (11) 4366-9779 ou WhatsApp (11)97133-8676, dias úteis, de 2ª a 6ª feira, 
das 8h00 às 16h45. 

 

 

Para a elaboração de sua proposta, utilize o “Formulário para Elaboração de Propostas”,  
disponibilizado no site: www.fundacaosalvadorarena.org.br  

 

 

http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/

