
                                  

Edital nº 01/2015

1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 A Lamil Lage Minérios Ltda, em parceira com: Associação Amigos do Meio Ambiente -

AMA Pangeia, Prefeitura Municipal de Pará de Minas/MG, Superintendência Regional de

Ensino – SRE/Pará de Minas, torna público a realização do Concurso de projetos práticos

ambientais propostos por escolas das redes pública e privada, participantes do Programa

Agentes Ambientais Mirins - PAAM, conforme as condições estipuladas neste edital.

2 - OBJETO DO CONCURSO

2.1 O presente edital estabelece critérios para o processo de participação no Concurso de

projetos práticos ambientais  propostos  por  escolas  das  redes  pública  e  privada,

participantes  do  Programa  Agentes  Ambientais  Mirins,  bem  como  critérios  para  o

processo de elaboração, execução, apresentação, seleção e premiação das propostas

selecionadas.

3- DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar  do CONCURSO a que se refere este Edital,  todas as escolas

integrantes do Programa Agentes Ambientais Mirins, situadas no município de Pará de

Minas.

3.2 Para fins de execução do projeto, as Escolas participantes poderão firmar parcerias

com:



a) Pessoas da comunidade do entorno escolar;

b) Pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, observando o disposto em

todos os itens deste edital.

3.3 Havendo interesse em estabelecer parcerias para execução dos projetos:

a) As Escolas deverão registrar a parceria mediante contrato firmado, em que estejam

definidas as responsabilidades de cada parte.

b) As empresas privadas com fins lucrativos deverão oferecer à escola, em contrapartida,

o valor mínimo de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais);

c)  O  poder  público,  excetuando-se  a  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  a

Superintendência Regional de Ensino – SRE/Pará de Minas, deverá oferecer à escola, em

contrapartida, o valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4 - DOS PROJETOS:

4.1 O projeto deverá:

a) versar exclusivamente sobre meio ambiente;

b) ter como objetivo a melhoria do meio ambiente escolar;

c) ter sua aplicabilidade e benefícios voltados para a escola, e/ou comunidade do entorno

escolar ( bairro onde a escola está localizada); 

d) ser perene, ou seja, sua continuidade é item indispensável;

e)  conter,  obrigatoriamente,  todos os  quesitos  apresentados no Anexo I,  deste  edital,

redigidos com clareza de ideias;

f) apresentar custos atuais razoáveis e compatíveis com o mercado, no valor máximo de

R$ 3.000,00 (três mil reais), ou apresentar contrato firmado com parceiros que farão a

doação da quantia que exceder a esse valor.

4.2 Os projetos cujos custos excederem ao valor do prêmio oferecido pela  Lamil Lage

Minérios Ltda., deverão:

a)  apresentar  contrato  devidamente  assinado  com  parceiros  que  farão  a  doação  de

recursos suficientes para cobrir os gastos que ultrapassarem o valor de R$3.000,00 (três

mil reais). 



b) ser excepcionalmente interessante e produtivo, servindo de modelo para as escolas e

comunidade como um todo, sendo assim definido pela Comissão Julgadora.

4.3 Serão desclassificados os projetos:

a) ilegais ou que prejudiquem a imagem de quaisquer dos envolvidos;

b) que vise o lucro individual ou de empresas;

c) de caráter religioso-doutrinário;

d) de caráter político-partidário;

e) que atentem contra direitos de propriedade ou qualquer outro;

f) que proporcionem simples promoção pessoal, de grupo, partidária ou religiosa;

g) que não sejam perene, não tenha continuidade;

g) que não estiverem de acordo com o determinado neste Edital.

5 – DAS INSCRIÇÕES

5.1 A escola interessada em participar desse concurso, poderá concorrer com apenas 01

(um)  projeto,  que  deverá  entregar  até  o  décimo  dia  útil  do  mês  de  maio  de  2015

(15/05/2015), no horário de 8h às 17h, em um dos locais abaixo discriminados, à escolha

de cada escola participante:

a) Secretaria Municipal de Educação de Pará de Minas – SMED, situada na Rua Major

Fidélis, 91, Centro, Pará de Minas;

b) Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas – SRE Pará de Minas, Av.

Presidente Vargas, 1231, bairro Senador Valadares, Pará de Minas.

5.2  Os  projetos  deverão  ser  entregues  nas  formas  impressa  e  digital,  em envelope

lacrado e com a identificação da Escola apenas na parte externa do envelope;

5.2.1 As cópias impressas e digitalizadas devem conter todas as formas de contato com o

responsável pelo projeto na capa e contra capa, apenas, não poderá ser mencionado o

nome  da  escola  no  corpo  do  texto  do  projeto,  objetivando  a  imparcialidade  da

comissão julgadora.

5.2  A cópia digital deve ser salva em formato pdf. e apresentada em CD ou Pen Drive.



5.3  A cópia impressa deverá estar devidamente assinada por todos os responsáveis pelo

projeto, inclusive pelos parceiros que auxiliarão a escola na fase de execução, quando for

o caso.

5.4 A Superintendência Regional de Ensino e a Secretaria Municipal de Educação de Pará

de Minas deverão entregar os envelopes recebidos no primeiro semestre,  lacrados, na

recepção da  Lamil  Lage Minérios Ltda,  no décimo primeiro dia útil do mês de maio de

2015 (18/05/2015), no período de 07h às 11h e 30 min.

6 – DA COMISSÃO JULGADORA E SELEÇÃO DOS PROJETOS

6.1 Os projetos serão avaliados por uma Comissão Julgadora formada por:

a) 01 (um) representante da Lamil Lage Minérios Ltda;

b) 01 (um) representante da AMA Pangéia;

c) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação;

d) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural

e Meio Ambiente;

e) 01 (um) representante da Superintendência Regional de Ensino;

6. 2 Nenhum membro da Comissão Julgadora poderá:

a) ser participante diretamente da aplicabilidade das aulas teóricas do Programa Agentes

Ambientais Mirins;

b)  ser  participante  da  elaboração  e/ou  execução  de  projeto  a  ser  julgado  por  essa

comissão.

6.3  Para  julgar  os  projetos,  a  Comissão  observará,  principalmente,  os  critérios

estabelecidos no item 4 deste Edital.

7 - DA PREMIAÇÃO

7.1  Serão selecionados os melhores projetos apresentados, dentro do limite de até 04

(quatro) projetos de escolas da rede pública e 01 (um) de escola da rede privada, por ano.

7.2 Cada uma das escolas responsáveis pelos projetos selecionados receberá da Lamil

Lage Minérios Ltda., como prêmio, o valor de até R$ 3.000,00 (três mil reais), para gastos



exclusivos com despesas da execução do seu projeto premiado.

7.3 A Lamil Lage Minérios Ltda. disponibilizará o valor dos prêmios por meio de doação de

verbas  nos  termos  e  condições  definidos  neste  edital  e  no  contrato  firmado  com as

Escolas.

7.4 Para receber os aportes, as Escolas deverão cumprir as regras determinadas neste

edital.

8 – DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E GESTÃO DOS PROJETOS

8.1 Os projetos aprovados serão formalizados por instrumento contratual firmado entre a

Lamil Lage Minérios Ltda e Escola proponente.

8.2 A execução dos projetos será acompanhada pelas equipes técnicas da AMA Pangeia,

Lamil Lage Minérios Ltda., Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e

Meio  Ambiente  e  professores/coordenador/instrutor  do  PAAM, que  poderão  fazer

sugestões de alterações com base em sua experiência técnica e pedagógica.

8.3  O  aporte  será  realizado  integralmente,  em  conta  corrente  em  nome  da  Escola,

mediante: 

a)  Formulário  de  Recebimento  de  Aportes  nos  termos  do  Anexo  II  deste  Edital,

preenchido, assinado e carimbado pelo Diretor(a) da Escola;

b)  Recibo  de  Doação  nos  termos  do  Anexo  III  deste  Edital,  preenchido,  assinado  e

carimbado pelo Diretor(a) da Escola.

9 - DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

9.1 As Escolas cujos projetos forem selecionados deverão:

a) executá-los dentro dos prazos previstos ;

b) apresentar relatórios de utilização dos aportes e resultados dos projetos à Lamil Lage

Minérios Ltda., entregando uma prestação geral de contas do projeto, 30 (trinta) dias após

a implantação do mesmo.

c) Após conclusão da implantação do projeto selecionado, a Escola deverá comunicar por

Ofício,  a  Lamil  Lage  Minérios  Ltda., a  Associação  Amigos  do  Meio  Ambiente  -  AMA



Pangeia,  a  Superintendência  Regional  de  Ensino  –  SRE/Pará  de  Minas  e  Prefeitura

Municipal de Pará de Minas/MG, representada pela Secretaria Municipal de Agronegócio,

Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Educação; a data,

horário e local para inauguração da implantação do projeto selecionado.

d) entregar à Lamil Lage Minérios Ltda., antes da cerimônia de encerramento do PAAM do

2º  semestre,  um relatório  final,  descrevendo  os  resultados  alcançados,  contendo  um

quadro mostrando o que era esperado e o que foi efetivado;

e) confeccionar um banner com metragem de 1,30m x 1,0m, a ser exposto no local e dia

da cerimônia de encerramento do Programa Agentes Ambientais Mirins – PAAM, do 2º

semestre do corrente ano, apresentando uma síntese do projeto, constando o antes, o

depois e os ganhos para a Escola.

9.2  Todos  os  insumos  adquiridos  pela  Escola  devem,  obrigatoriamente,  ser  pagos

mediante emissão de documento de valor fiscal (nota, cupom fiscal, RPA, etc.) em nome

da Escola.

9.3 A prestação de contas deverá conter uma planilha relacionando os gastos e cópias

das notas fiscais ou documento fiscal de quaisquer insumos utilizados.

10 – DAS PENALIDADES

10.1 O contrato com a Escola responsável  pelo projeto poderá ser cancelado caso a

equipe formada por representantes da Lamil  Lage Minérios Ltda. e da AMA Pangeia, ao

acompanhar e avaliar a execução do projeto constate que as ações não estão sendo

executadas de modo satisfatório.

10.2 Os projetos selecionados que não forem implementados na forma apresentada para

a comissão julgadora e/ ou acordada com os representantes da Lamil Lage Minérios Ltda.

durante a fase de acompanhamento e avaliação, ou cuja implantação não atender aos

requisitos mínimos deste edital, inclusive a prestação de contas, terão o cancelamento do

contrato, devendo a Escola realizar a devolução do aporte à Lamil Lage Minérios Ltda.

10.3  A Escola  cujo  contrato  for  cancelado por  quaisquer  dos motivos  descritos  neste

Edital, não poderá inscrever novos projetos por um período de 2 (dois) anos.



11 – DAS DIPOSIÇÕES GERAIS

11.1 Os direitos autorais e propriedades intelectuaias relativos aos projetos apresentados

são  do(s) respectivos autor (es), ficando à Lamil  Lage Minérios Ltda. e aos parceiros

(AMA Pangeia,  Prefeitura Municipal  de Pará de Minas,  SRE/Pará de Minas e  escola

responsável pelo projeto) reservado o direito de utilizar estas obras, no todo ou em parte,

para divulgação do programa e posterior aplicação e multiplicação do projeto, respeitadas

as disposições referentes aos direitos autorais.

11.2 O material de divulgação dos projetos selecionados deverá, obrigatoriamente, incluir

a logomarca da Lamil Lage Minérios Ltda., da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, da

Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas e da escola responsável).

11.3 A participação do proponente neste Concurso de Projetos implica a aceitação de

todos os termos deste Edital.

11.4  Os  casos  omissos  neste  Edital  serão  resolvidos  pela  diretoria  da  Lamil  Lage

Minérios Ltda. e Comissão Julgadora.

Este Edital deverá ficar disponível no sítio da Prefeitura de Pará de Minas, nos sítios dos

veículos de comunicação de Pará de Minas e afixado em locais públicos: AMA Pangeia,

SRE/Pará  de  Minas,  Secretaria  Municipal  de  Educação,  Secretaria  Municipal  de

Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

Pará de Minas, 14 de abril de 2015.

Lamil Lage Minérios Ltda

AMA Pangéia

Superintendência Regional de Ensino

Prefeitura Municipal de Pará de Minas



ANEXO I

QUESITOS MÍNIMOS PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

1 – DADOS GERAIS 

(Registrados na capa e contra capa do projeto, apenas)

a) Dados completos da Escola (nome completo, CNPJ, endereço, telefone, e-mail);

b) Dados completos do(s) autor(s) do projeto;

c) Dados completos dos parceiros, anexando os documentos que formalizaram a parceria

(caso haja previsão de parceria no projeto).

2 – DO PROJETO 

Título

Introdução

Justificativa

Objetivos

Metodologia (incluindo toda a execução)

Resultados Esperados

Cronograma

Planilha de Custos

Avaliação

Referência Bibliográfica 

3- ANEXOS 

Se necessário,  poderão ser  apresentados anexos,  para comprovar  a possibilidade de

execução ou para assegurar a clareza da apresentação do projeto.



ANEXO II

FORMULÁRIO PARA RECEBIMENTO DE APORTES

NOME DA

ESCOLA

CNPJ

ENDEREÇO

TELEFONE

E-MAIL

NOME DA

DIRETORA

CPF DA

DIRETORA

DADOS

BANCÁRIOS

BANCO: ________________________

AGÊNCIA: ______________________

CONTA: ________________________

________________________ 

Pará de Minas, ____ de __________________ de _______.

______________________________________________

Assinatura Diretor(a)



ANEXO III

RECIBO DE DOAÇÃO DE APORTES

Recebemos da empresa Lamil Lage Minérios Ltda., Situada na

Fazenda Terra do Feijão, s/nº, Bairro Alto São Luiz, Pará de Minas/MG, inscrita no

CNPJ nº 23.116.650/0001-00, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), referente a

doação  para  desenvolvimento  de Projeto  Ambiental  na  referida  Escola,  conforme

Edital nº 01/2015.

Banco: ____________________

Agencia: ___________________

Conta: _____________________

Pará de Minas, ____ de __________________ de _______.

______________________________________________

(Nome Diretor(a))

(Nome da Escola)

(Endereço da Escola)


