Programa de Pequenos Projetos para implementação da PNGATI no Sul do Amazonas

1. Objetivo
Este edital tem a finalidade de apoiar projetos para a implementação da Política Nacional de
Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas no Sul do Estado do Amazonas, além de
promover a melhoria na qualidade de vida dos indígenas que formam a base da FOCIMP, OPIAJ,
OPIAJBAM, APITIPRE, APIJ, APITEM e OPIPAM das calhas dos rios Purus e Madeira.

Esta iniciativa faz parte do projeto Nossa Terra: Gestão Territorial e Ambiental de Terras
Indígenas do Sul do Amazonas elaborado pelo IEB e pela OPAN e apoiado pela USAID, em
parceria com as principais organizações indígenas do Sul do Amazonas, com a FUNAI e o
ICMBIO.

Os projetos precisam mostrar que seus objetivos e atividades fazem parte de um processo
coletivo da comunidade. Podem também ser voltados para melhorar e apoiar ações que já
estejam realizadas pelas comunidades, desde que estejam direcionadas para a implementação
da PNGATI. Além disso, as atividades propostas devem respeitar as regras da USAID e do IEB e
não causar impactos ao meio ambiente.

O objetivo do Programa de Pequenos Projetos é apoiar financeira e tecnicamente o esforço que
já vem sendo realizado pelas organizações indígenas locais. Também tem como objetivo
especifico aumentar a implementação da PNGATI na região por meio do fortalecimento das
organizações indígenas, construindo os conhecimentos e as habilidades necessárias para
escrever e gerenciar com sucesso projetos que realizem ações ligadas aos sete eixos temáticos
da PNGATI.
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2. Justificativa
A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas é uma importante
conquista dos povos indígenas nos últimos anos. Essa política foi decretada em 2012 e é
implementada por diferentes atores, como por exemplo a FUNAI, as organizações indígenas, as
organizações de apoio a causa indígena e as próprias comunidades.

Mas ainda existem problemas. Um deles é a falta de apoio financeiro e de assessoria para
elaborar e implementar projetos que contribuam para a gestão territorial e ambiental das terras
indígenas na região. Assim o apoio por meio do programa de pequenos projetos supre
parcialmente este problema. E as organizações indígenas parceiras e beneficiárias diretamente
do projeto são as listadas abaixo:

Sigla
APIJ
APITEM
APITIPRE
OPIPAM
FOCIMP
OPIAJ
OPIAJBAM

Nome da Organização
ASSOCIAÇÃO DO POVO JIAHUI
ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA TENHARIM DE MARMELOS
ASSSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA TENHARIM DO IGARAPÉ PRETO
ORGANIZAÇÃO DO POVO INDÍGENA PARITITIM DO AMAZONAS
FEDERAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES E COMUNIDADES INDÍGENAS DO MÉDIO PURUS
ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS APURINÃ E JAMAMADI
ORGANIZAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS APURINÃ E JAMAMADI DO MUNICIPIO DE
BOCA DO ACRE
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3. Áreas temáticas
Os projetos das comunidades que formam a base das organizações indígenas que poderão
apresentar projetos devem ter ações nas seguintes áreas temáticas, todas diretamente
associadas à implementação da PNGATI em Terras Indígenas do Sul do Estado do Amazonas:

Tema / Eixo temático da PNGATI

Exemplo de atividades

Eixo 1 – Proteção Territorial e dos Apoio para capacitação para proteção da TI
recursos naturais
Eixo 2 – Governança
participação indígena

e Reunião nas aldeias /assembleias

Eixo 3 – Áreas protegidas, Apoio para ações integradas de vigilância
unidades de conservação e terras
Apoio para ações integradas de manejo de recursos naturais
indígenas
Eixo 4 – Prevenção e recuperação Viveiros, safs, enriquecimento de capoeiras
de danos ambientais
Coleta de sementes tradicionais e florestais
Eixo 5 – Uso sustentável de Apoio ao agroextrativismo (pesca, óleos, castanhas, frutas,
recursos naturais e iniciativas etc.)
produtivas indígenas
Apoio ao artesanato
Eixo 6 – Propriedade intelectual e Implementação de farmácia viva /viveiro medicinal
patrimônio genético
Banco de sementes
Produção de conhecimento tradicional /sistematização e
divulgação
Eixo 7 – Capacitação, formação, Apoio a oficinas e reuniões nas comunidades
intercâmbio e educação
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4. Seleção dos projetos
Os projetos apoiados na sua modalidade de Fundo de Apoio às Comunidades Indígenas serão
selecionados de acordo com a área de abrangência abaixo, segundo a área de atuação de cada
uma das associações indígenas parceiras:

Associação indígena

Municípios

Quantidade
de projetos

FOCIMP

Lábrea, Pauini, Boca do Acre, Tapauá, Beruri e Canutama

6

OPIAJ

Pauini

3

OPIAJBAM

Boca do Acre

3

OPIPAM

Humaitá

2

APITEM

Humaitá

1

APIJ

Humaitá

1

APITPRE

Humaitá

1

5. Critérios de elegibilidade:
a)

Os projetos devem ser de terras indígenas exclusivamente ligadas às associações
indígenas parceiras do projeto Nossa Terra;

b)

A comunidade proponente deverá eleger uma pessoa com CPF para poder receber o
recurso, caso o projeto seja selecionado;

c)

Os projetos das comunidades devem referir-se às áreas temáticas definidas no edital,
item 3;

d)

O valor máximo de cada projeto é de R$ 10.453,00;

e)

O projeto deve buscar ser uma proposta coletiva da comunidade;

f)

O projeto deve procurar mostrar como os jovens, mulheres e os mais velhos serão
envolvidos em suas atividades.
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6. Itens apoiados
São exemplos de itens apoiados:
Capacitação comunitária;
Realização de assembleias e festas tradicionais;
Divulgação, mobilização e organização comunitária para as atividades do projeto;
Ferramentas e equipamentos;
Material de consumo;
Logística com transporte, alimentação e hospedagens;
Eventos e Seminários;
Realização de cursos;

7. Itens não apoiados
Pagamento de direitos autorais;
Contratação e/ou o pagamento de funcionários públicos, exceto nos casos previstos em
lei;
Aquisição de terrenos e desapropriações;
Aquisição de imóveis;
Aquisição de automóveis e motocicletas motores, voadeiras, barcos, motores;
Compra de armamentos, equipamentos de vigilância e equipamentos militares;
Equipamentos de jogos de azar, incluindo bebidas alcoólicas;
Taxa de administração;
Pagamento de dívidas;
Impostos e taxas, com exceção dos diretamente relacionados ao projeto; · Atividades
que promovam interesses partidários ou eleitoreiros;
Produtos farmacêuticos;
Compra de agrotóxicos e insumos agrícolas de natureza química.
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8. Responsabilidades das comunidades indígenas em relação aos recursos,
a execução do projeto e as normais ambientais
As comunidades indígenas beneficiadas diretamente pelo Fundo de Apoio à Projetos de
Comunidades se comprometem à:
Fazer uma previsão de custos do projeto, detalhando os itens necessários e
certificando-se do valor de cada item.
Realizar prestações de contas, mediante relato de atividades e fotos que demonstrem
que o projeto aconteceu.
Realizar uma inauguração ou reunião pública do projeto na sua comunidade.

9. Apresentação de projetos
Os projetos deverão ser enviados ao IEB ou à OPAN com o roteiro anexo preenchido ou
através de uma ata de reunião da comunidade, até o dia 06 de outubro de 2017.
Os projetos poderão ser entregues:
Escritório do IEB em Humaitá (Rua Padre José Maria Pena, nº 1375 B, 1º Andar. B. São
Pedro - CEP: 69.800-000, Humaitá/AM - Fone: (97) 3373 3794)
Escritório da OPAN em Lábrea, (Rua 22 de outubro, 1759. Centro CEP: 69830-000 –
Lábrea/AM – Fone: (97) 3331 1737)
À técnica de campo do IEB em Pauini e
Ao técnico de campo do IEB em Boca do Acre

10. Seleção:
Os projetos serão selecionados por uma comissão, formada pelas seguintes instituições: IEB,
OPAN, FUNAI, ICMBio (Humaitá), CIMI (Lábrea). O resultado será divulgado nos sites do IEB e
da OPAN e será enviado para as organizações indígenas parceiras do projeto.
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11. Procedimentos de contratação e liberação dos recursos
Após a seleção, o IEB enviará modelo de contrato e serão exigidos os originais dos seguintes
documentos:
Cópia do CPF de um representante da comunidade
Carta da comunidade indicando esse representante

Os projetos receberão o recurso em uma única parcela. A parcela será liberada após a
assinatura do contrato. Após a execução do projeto, a comunidade deverá prestar contas
enviando um relatório com as seguintes informações: a) Quais foram os resultados alcançados
com este projeto na sua comunidade?; b) Conte se houve alguma dificuldade para executar
este projeto; c) Conte como foi o envolvimento da comunidade na execução do projeto; d)
Fotos e e) Notas fiscais dos gastos realizados.

12. Acompanhamento e Monitoramento
O monitoramento e a avaliação dos projetos serão realizados pelo Comitê Local de
Acompanhamento e Monitoramento do Programa de Pequenos Projetos para Implementação
da PNGATI no Purus e pelo Comitê Local de Acompanhamento e Monitoramento do Programa
de Pequenos Projetos para Implementação da PNGATI no Madeira.

13. Roteiro do Projeto
1. Qual o objetivo do projeto?
2. Justificativa: por que esse projeto é importante para a comunidade?
3. Quem vai se beneficiar com este projeto?
4. Orçamento: para que será utilizado o recurso do projeto?
5. Quais resultados a comunidade espera alcançar com esse projeto?
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