DATA:
1. DADOS CADASTRAIS
1.1. Projeto
Título:
Período de realização:

Local de desenvolvimento do trabalho/ município/UF:

Valor Total do Projeto:

Recursos solicitados por meio do FIA:

1.2. Proponente
Nome da Entidade:

CNPJ:

Endereço (rua, número, bairro):

Cidade:
Forma Jurídica:

DDD/Telefone:

UF:
DDD/Fax:

Nome do Representante legal:
Profissão:

CEP:
E-mail:
Cargo:

Estado Civil:

DDD/Telefone:

CPF:

Número RG/Órgão emissor/UF
E-mail:

1.3. Conselho/FIA
Nome

UF:

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CMDCA / Fundo Municipal para Infância SC
e Adolescência - FIA/Lages.

CNPJ:

18.982.039/0001-17

Nome do Coordenador em Exercício:

Mariléia Wolff Tubs
Banco de relacionamento

Nome e prefixo da agência

Banco do Brasil

0307-7

Contato (se diferente do Coordenador)

Lucio Varela - Gerente

Conta corrente exclusiva para o Fundo da Infância e Adolescência

55.437-5

DDD/Telefone:

E-mail do conselho

(49) 3224-3014

fia@lages.sc.gov.br

2
2. INTRODUÇÃO (cenário)
(Histórico e situação socioeconômico do município com ênfase na situação da criança e do adolescente e das políticas públicas locais
desenvolvidas para atendimento desse público – Plano de Ação entre outras se houver )

3
3. APRESENTAÇÃO (Quem somos?)
(tecer comentários sobre a instituição tais como: finalidade, local de funcionamento, suas principais atividades, projetos realizados, números de
beneficiários já atendidos direta e indiretamente pelos projetos executados e outras informações julgadas apropriadas)

4
4. OBJETIVOS (Para que?)
4.1. Geral
(Definir claramente os objetivos gerais os quais deverão corresponder à solução de problemas e/ou aproveitamento de potencialidades
diagnosticadas)

4.2. Específicos
(Definir claramente os objetivos específicos os quais deverão corresponder à solução de problemas e/ou aproveitamento de potencialidades
diagnosticadas)

5. JUSTIFICATIVAS (Por quê?)
(Abordar as origens dos problemas e suas consequências, as alternativas para solucioná-las (medidas práticas) e a projeção da realidade que se
pretende atingir a partir da implantação do projeto).

5
6. PÚBLICO-ALVO (Quem?)
(Indicar o público-alvo que será beneficiado).

7. NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS (Quantos?).
(indicar a quantidade de beneficiários diretos e indiretos, para que se possa estabelecer a relação custo/benefício)

8. METAS (O que? Quando? Quanto? Onde?).
(quantificar as metas a serem atingidas com a implantação do projeto; sua vinculação com as políticas e programas específicos de defesa da
criança e do adolescente – exemplos Objetos do Milênio, erradicação de trabalho infantil, enfrentamento à exploração sexual de crianças e
adolescentes, entre outras),

6
9. RESULTADOS ESPERADOS (O que se espera?)
(consignar os resultados previstos com a implantação do projeto e quais os efeitos e reflexos esperados sobre o cotidiano da comunidade).

10. AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
(informar os critérios de acompanhamento e avaliação que serão utilizados no projeto visando à obtenção dos resultados)

11. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(detalhar os custos e fluxo de desembolso - se necessário construir documento e anexar á proposta, conforme o tipo de ação)

12. OPERACIONALIZAÇÃO (Como
custeará? Quem administrará?)

funcionará?

Quem

implementará?

Quem

(Como funcionará o projeto, como serão custeadas as despesas de funcionamento e de que forma e por quem será administrado)

