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MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
GABINETE DA SECRETARIA NACIONAL DA FAMÍLIA 

Setor Bancário Sul Quadra 2, Bloco H Lote 8 
Brasília, DF. CEP 70297-400. - h�p://www.mdh.gov.br

EDITAL Nº 01/2022

PROCESSO Nº 00135.230146/2021-95

 

CHAMAMENTO PÚBLICO DE MUNICÍPIOS INTERESSADOS NA CONCESSÃO DO
SELO MUNICÍPIO AMIGO DA FAMÍLIA (SMAF) – EDIÇÃO 2022 

 

A SECRETÁRIA NACIONAL DA FAMÍLIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Art. 17 do
Decreto nº 10.174, de 13 de dezembro de 2019, e considerando o disposto no Art. 4º, inciso
III, da Portaria nº 107, de 18 de janeiro de 2022, que ins�tuiu o Programa Município Amigo da Família
(PMAF), torna públicas a abertura das inscrições e as normas estabelecidas para a realização da Edição
2022 do Selo Município Amigo da Família, na forma estabelecida neste Edital. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. Trata-se de chamamento público de municípios interessados na concessão do Selo
Município Amigo da Família (SMAF) – Edição 2022, conforme disposto nos arts. 5º a 13 da Portaria
nº 107, de 18 de janeiro de 2022, que ins�tuiu o Programa Município Amigo da Família.

1.2. O Selo Município Amigo da Família (SMAF) tem por finalidade fomentar a adoção de
polí�cas públicas familiares pelos municípios brasileiros, de forma transversal e subsidiária, para
fortalecer os vínculos familiares em seu território, por meio do reconhecimento público dos municípios
que atenderem às condições elencadas neste Edital. 

1.3. A análise das candidaturas para o Selo Município Amigo da Família – Edição 2022 será
realizada durante um período limitado, especificado no item 14 deste Edital, no qual os municípios
poderão apresentar as informações necessárias e os documentos comprobatórios para receber o
reconhecimento. 

1.4. O Selo concedido terá a validade de um ano, contado a par�r da data de concessão,
podendo ter seu uso suspenso a qualquer tempo, nos termos do item 13 deste Edital.  

1.5. O recebimento do SMAF não confere ao
município quaisquer direitos, garan�as ou privilégios em suas relações com o governo federal.  

2. DO PÚBLICO-ALVO 

2.1. Cons�tuem o público-alvo do Selo Município Amigo da Família - Edição 2022:
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2.1.1. Municípios brasileiros que, no ato de inscrição, serão representados pelo Prefeito
Municipal ou seu representante legalmente designado em norma�vo específico.

3.  DOS REQUISITOS DE MÉRITO

3.1. Além do disposto no item 2 deste Edital, para receber o SMAF, o município deverá
demonstrar que atende a pelo menos um dos seguintes critérios: 

3.1.1. Implementação pela Prefeitura Municipal de uma polí�ca pública familiar proposta pela
Secretaria Nacional da Família, com ações/intervenções iniciadas para pelo menos um grupo de
intervenção, dentre as polí�cas constantes da lista a seguir:

a) Famílias Fortes; 

b) Reconecte; 

c) Família na Escola; e 

d) Acolha a Vida. 

3.1.2. Implementação pela Prefeitura Municipal, seja através dos órgãos da administração direta,
seja através de parcerias e/ou convênios com autarquias, fundações ou organizações da sociedade
civil, de uma metodologia própria de fortalecimento de vínculos familiares, que apresente todas as
seguintes caracterís�cas:

a) Ter o fortalecimento dos vínculos familiares como obje�vo específico ou resultado
esperado da ação, sendo expressamente mencionado em ato norma�vo do município;  

b) Ser estruturada, ou seja, estar desenhada com ações/intervenções formalizadas e
registradas em regulamento ou manual técnico, com base em critérios
técnicos definidos, com conteúdos sistema�zados, cronograma estabelecido e equipe
especializada; 

c) Possuir natureza voluntária, ou seja, ser uma metodologia inovadora cuja aplicação
não decorra da observância de polí�cas e programas federais e/ou estaduais de caráter
obrigatório ou vinculante, nem da adoção de medidas subsidiadas por incen�vos
governamentais específicos (como exemplos destes úl�mos podem-se citar
o PAIF, oferecido em CRASs municipais, ou o Programa Saúde da Família); e 

d) Estar em fase de implementação, com ações/intervenções iniciadas para pelo
menos um grupo de intervenção. 

3.1.3. Criação, na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, de um órgão gestor ou cargo
de assessoria responsável pela implementação de polí�cas públicas familiares (como uma secretaria,
coordenadoria, assessoria especial etc.), cuja designação mencione expressamente como área de
atuação a “família”, e cuja função, prevista no ato norma�vo de sua criação, consista em implementar,
promover ou ar�cular polí�cas públicas familiares transversais junto a outras instâncias da gestão pública
municipal, incluindo pelo menos três das seguintes atribuições:

a) Ar�cular ações intersetoriais e interins�tucionais para fortalecimento da família;  

b) Promover a inserção da perspec�va da família em todas as áreas de atuação do
governo municipal;  

c) Coordenar e ar�cular ações com órgãos governamentais e organizações da sociedade
civil, para a�ngir os seus obje�vos;  

d) Promover e ar�cular a formação e a capacitação de agentes públicos em polí�cas
familiares; e  

e) Propor e incen�var a conscien�zação pública acerca da função social da família.  

4. DA INSCRIÇÃO 

4.1. Os municípios interessados em candidatar-se ao SMAF deverão realizar inscrição no
período de 14 de fevereiro de 2022 a 15 de abril de 2022 (até às 23:59 horas, horário de Brasília),
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conforme cronograma estabelecido no item 14 do presente Edital.

4.1.1. Não serão aceitas, sob nenhum pretexto, inscrições fora do prazo es�pulado.

4.1.2. A Comissão Julgadora não se responsabilizará por inscrição não concre�zada em
decorrência de problemas técnicos, falhas de comunicação, conges�onamento das linhas de
comunicação, bem como outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados requeridos.

4.2. O processo de inscrição dar-se-á mediante o preenchimento do Formulário Eletrônico de
Inscrição disponível no sí�o do Sistema Nacional de Direitos Humanos, selecionando o link
do Selo Município Amigo da Família Edição 2022: h�ps://sndh.mdh.gov.br/ 

4.2.1. Os municípios interessados deverão providenciar o preenchimento completo do
Formulário Eletrônico de Inscrição.

4.3. No ato da inscrição, deverão ser anexados ao Formulário Eletrônico de Inscrição, em
formato PDF e respeitando o tamanho máximo de 10 MB por arquivo, cópias
digitalizadas dos documentos que comprovem a existência do(s) critério(s) pelo(s) qual(is) o
município está se candidatando, conforme a lista seguinte:

4.3.1. Implementação de projetos da Secretaria Nacional da Família (item 3.1.1):  

a) Declaração emi�da pelo departamento integrante da Secretaria Nacional da
Família que seja responsável pelo projeto, comprovando a realização de Acordo
de Cooperação Técnica (ACT) para realização do mesmo, bem como a sua
implementação por parte do município, com o cumprimento das condições e prestações
de contas previstas no Plano de Trabalho do ACT, até o estágio atual do projeto. 

4.3.2. Implementação de uma metodologia própria de fortalecimento de vínculos familiares
(item 3.1.2):

a) Ato norma�vo referente à ins�tuição do projeto ou inicia�va, conforme o item 3.1.2,
a); 

b) Instrumento de parceria celebrado com autarquia, fundação ou organização local
para implementação do projeto ou inicia�va, quando houver realização de parceria;  

c) Regulamento/ Manual Técnico do projeto ou inicia�va, conforme o item 3.1.2, b); 

d) Relatório das a�vidades realizadas, para o fim de atender ao previsto no item 3.1.2,
d);  

e) Listas de presença, para o fim de atender ao previsto no item 3.1.2, d); e

f) Registro fotográfico das a�vidades, para o fim de atender ao previsto no item 3.1.2,
d); 

4.3.3. Para a criação, na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, de um órgão gestor de
polí�cas públicas familiares (item 3.1.3):

a) Ato norma�vo de ins�tuição do órgão gestor ou cargo de assessoria responsável pela
implementação de polí�cas públicas familiares. 

4.4. Todas as cautelas necessárias ao resguardo e manutenção do sigilo das informações e
documentos enviados pelos municípios candidatos serão adotadas pela Administração Pública. 

4.5. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do município, reservando-se
a Comissão Julgadora o direito de invalidar a inscrição que apresentar documentação ou informação
contendo dados parciais, incorretos, inconsistentes ou inverídicos. 

4.6. O município interessado em se candidatar ao SMAF deverá realizar sua inscrição de acordo
com os prazos e critérios es�pulados, u�lizando-se única e exclusivamente do formulário eletrônico
indicado neste Edital. 

4.7. Somente serão consideradas válidas as inscrições dos municípios que cumprirem os prazos
e critérios es�pulados, se enquadrarem nos requisitos previstos no item 2 deste Edital e enviarem a
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totalidade das informações e documentos solicitados no formulário eletrônico.   

4.8. Caso a inscrição seja realizada por pessoa designada pelo representante do Poder
Execu�vo municipal, conforme previsto no item 2.1.1, o ato de designação deverá ser encaminhado
juntamente com a documentação comprobatória quando do preenchimento do formulário. 

4.9. Apenas os municípios com inscrições válidas serão subme�dos ao processo de avaliação. 

5. DA IMPUGNAÇÃO

5.1. O prazo para impugnação do presente Edital será de até 5 (cinco) dias corridos antes do
início do prazo para inscrição.   

5.2. A impugnação deverá ser dirigida à Comissão Avaliadora, por meio do correio
eletrônico cgepa@mdh.gov.br. 

6. DA SECRETARIA EXECUTIVA 

6.1. A Secretaria Execu�va do SMAF será composta por servidores da Secretaria Nacional da
Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

6.1.1. A coordenação da Secretaria Execu�va do SMAF ficará ao encargo do Departamento de
Equilíbrio Trabalho-Família, da Secretaria Nacional da Família. 

6.2. À Secretaria Execu�va do SMAF compete: 

a) Compilar as inscrições recebidas, verificando o cumprimento dos prazos e critérios
exigidos; 

b) Assegurar a proteção da informação pessoal, nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, con�da nos documentos apresentados pelo município candidato
em cumprimento às regras de par�cipação estabelecidas para o SMAF; 

c) Prestar apoio técnico e administra�vo aos trabalhos da Comissão Avaliadora,
propondo inclusive o calendário de reuniões; e 

d) Responder às solicitações de informação e aos ques�onamentos em relação ao
SMAF. 

7. DA COMISSÃO AVALIADORA 

7.1. A Comissão Avaliadora do SMAF será responsável pela revisão e pelo julgamento das
candidaturas ao Selo, sendo composta por 5 (cinco) servidores da Secretaria Nacional da Família. 

7.1.1. Será responsabilidade da Comissão: 

I - Convalidar a análise das inscrições recebidas, subme�da pela Secretaria
Execu�va;    

II - Deliberar sobre a aprovação dos municípios para concessão do SMAF a par�r
dos relatórios subme�dos pela Secretaria Execu�va e de acordo com os critérios
estabelecidos no Edital; 

III - Apresentar propostas ou sugestões de alteração, no que couber, das regras de
regulamentação do SMAF previstas na Portaria nº 107, de 18 de janeiro de 2022 e dos
critérios obje�vos para a concessão do Selo previstos em edital, tendo em vista o
aperfeiçoamento das edições futuras;       

IV - Zelar pela observância do disposto no respec�vo edital, responder
ques�onamentos, dirimir dúvidas, deliberar sobre eventuais recursos
apresentados e sobre casos omissos;  

V - Assegurar a proteção da informação pessoal, nos termos da Lei nº 12.527, de
18 de novembro de 2011, con�da nos documentos apresentados pelo
município candidato em cumprimento às regras de par�cipação estabelecidas para o
SMAF;  e
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VI - Deliberar sobre a suspensão da prerroga�va do município detentor do SMAF de
u�lizar a respec�va marca, nos termos do Item 13 deste Edital. 

7.2. A Comissão Avaliadora se reunirá ordinariamente no mínimo uma vez, virtual ou
presencialmente, conforme data acordada com a Secretaria Execu�va, e extraordinariamente, a qualquer
tempo, para tratar de assuntos considerados urgentes e relevantes. 

7.3. A convocação especificará o horário de início e o horário limite de término da reunião, com
duração máxima de duas horas. 

7.4. O quórum mínimo para a reunião da Comissão é o de maioria absoluta dos membros e as
decisões serão tomadas, preferencialmente, por consenso. 

7.5. Na impossibilidade de obtenção de consenso, será feita votação para possibilitar a decisão
sobre a matéria em análise. 

7.6. A decisão final será tomada com base na obtenção do apoio da maioria simples dos
membros da Comissão presentes. 

7.7. A vigência da Comissão Avaliadora dar-se-á do momento da designação de seus membros
por meio da publicação de Portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos até o
término da Edição 2022 do SMAF, de acordo com o item 1.4 deste Edital. 

7.8. A atuação dos membros da Comissão Avaliadora não enseja qualquer remuneração,
sendo, contudo, considerada prestação de serviço público relevante.  

8. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO

8.1. O processo de avaliação será realizado por meio da conferência e validação
das informações e documentos subme�dos à Comissão Avaliadora. 

8.2. Para que o município receba o SMAF, é necessário ter comprovado a implementação de ao
menos 1 (um) dos critérios estabelecidos no item 3, considerando as exigências dos itens 3.1.1, 3.1.2,
3.1.3 deste Edital, por meio de documentação enviada dentro dos prazos previstos.  

8.3. A não apresentação de um ou mais �pos de documentos comprobatórios descritos no
item 4.3 deste Edital resultará na reprovação da candidatura do município ao SMAF, com referência ao
critério respec�vo. 

8.4. Não serão divulgados os nomes e demais informações dos municípios inscritos que não
forem aprovados para a concessão do SMAF. 

9. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

9.1. A divulgação do resultado das inscrições válidas e do resultado preliminar para a
concessão do SMAF será realizada no sí�o eletrônico do Selo Município Amigo da Família - Edição
2022: h�ps://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/familia/acoes-e-programas/programa-
municipio-amigo-da-familia. 

9.2. Não serão divulgados o nome ou outras informações disponibilizadas pelos municípios
interessados que não atenderem aos prazos, às condições ou aos requisitos necessários à concessão do
SMAF. 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

10.1. Após a divulgação de cada resultado, haverá um prazo de cinco dias úteis para a
interposição de recursos. 

10.1.1. Serão admi�dos apenas os recursos que tenham por objeto: 

a) Pedido de esclarecimento sobre omissões e contradições; e 

b) Correção de erros materiais con�dos na comunicação. 

10.1.2. No recurso, o recorrente deverá apontar de forma obje�va a omissão, contradição ou erro
material ques�onado, bem como expor os mo�vos que jus�fiquem o ques�onamento. 
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10.1.3. Na fase de recursos não caberá a apresentação de novos documentos. 

10.2. Os recursos deverão ser registrados em formulário próprio, constante no Anexo I do
presente Edital, e enviados para o endereço eletrônico cgepa@mdh.gov.br.

11. DA CONCESSÃO DO SMAF

11.1. A concessão do SMAF será efetuada mediante a publicação da lista de municípios
aprovados em Portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 

11.2. A lista de municípios aprovados será divulgada pela Secretaria Execu�va no sí�o eletrônico
do SMAF, de acordo com cronograma previsto no item 14 deste Edital. 

11.3. A cerimônia oficial de concessão do SMAF ocorrerá de forma presencial ou virtual, de
acordo com cronograma previsto no item 14 deste Edital. 

11.3.1. Em caso de realização presencial, a cerimônia ocorrerá em Brasília - DF. 

12. DA DIVULGAÇÃO DAS INICIATIVAS DOS MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS COM O SMAF

12.1. As inicia�vas de fortalecimento de vínculos familiares dos municípios contemplados com o
SMAF poderão ser divulgadas no Observatório Nacional da Família, bem como apresentadas em
eventos e divulgadas através de reportagens, cursos ou materiais informa�vos organizados pela
Secretaria Nacional da Família. 

13. DA MARCA SMAF – SELO MUNICÍPIO AMIGO DA FAMÍLIA 

13.1. O uso da marca Selo Município Amigo da Família (SMAF) é permi�do, exclusivamente, para
os municípios que compõem a lista específica da edição em vigência, conforme divulgação oficial. 

13.2. O uso da marca deverá obedecer estritamente aos critérios previstos no Manual de Uso da
Marca, a ser disponibilizado pela Secretaria Nacional da Família.  

13.3. Os municípios que usarem a marca de forma indevida serão no�ficados para cessação
imediata da irregularidade.  

13.4. Caso o município não solucione a irregularidade no prazo máximo de 5 (cinco) dias após o
recebimento da no�ficação, a Comissão Avaliadora poderá suspender a prerroga�va de uso da marca
"Selo Município Amigo da Família", por meio de comunicação formal ao município. Além disso, o
município poderá perder a prerroga�va de candidatar-se ao SMAF por duas edições consecu�vas, sem
prejuízo de apuração de responsabilidade por meio de processo administra�vo ou judicial instaurado
para tal finalidade. 

13.5. Cabe aos municípios aos quais foi concedido o SMAF zelar pelo bom uso da marca. 

14. DO CRONOGRAMA 

Abertura do período de realização das inscrições  14/02/2022  

Fim do período de inscrições  15/04/2022 

Divulgação do resultado das inscrições válidas (no sí�o eletrônico do Selo Município Amigo da
Família - Edição 2022: onf.mdh.gov.br)  

A par�r de
20/04/2022  

Análise de mérito das inscrições  A par�r de
25/04/2022 

Divulgação do resultado preliminar (no sí�o eletrônico do Selo Município Amigo da Família -
Edição 2022: onf.mdh.gov.br)   

A par�r de
25/05/2022  

Publicação da lista de municípios aprovados para a concessão do SMAF (Diário Oficial da
União/sí�o eletrônico do Selo Município Amigo da Família)  

A par�r de
06/06/2022  

Cerimônia oficial de concessão do SMAF  A par�r de
15/06/2022 

15. DOS ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
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15.1. Esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser
ob�dos através do correio eletrônico cgepa@mdh.gov.br ou pelo telefone (61) 2027- 3802.

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Não será cobrado dos municípios qualquer valor a �tulo de inscrição, par�cipação no
processo avalia�vo ou concessão do SMAF. 

16.2. Salvo nas hipóteses previstas neste Edital, não caberá recursos das decisões proferidas
pela Comissão Avaliadora. 

16.3. As informações e os documentos enviados pelos interessados em obter o Selo, assim como
os relatórios resultantes do processo avalia�vo, não serão divulgados a terceiros, salvo com a autorização
expressa do município, nos casos permi�dos em lei. 

16.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Avaliadora. 

 

ANGELA VIDAL GANDRA DA SILVA MARTINS 
Secretária Nacional da Família

 

 

ANEXO I - FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 

Pelo presente instrumento, eu,
____________________________________________________________, portador(a) do Registro Geral
(RG) n° ____________________, expedido por ____________________, inscrito(a) no Cadastro de
Pessoas Físicas (CPF) sob o n° ____________________, na qualidade de representante legal do município
__________________________________________________________, inscrito no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o n° ______________________________, inscrito no Edital n° ____/2022 –
 Chamamento Público de Municípios Interessados na Concessão do Selo Município Amigo da Família -
Edição 2022, apresento recurso rela�vo ao: 

( ) Resultado das inscrições válidas 

( ) Resultado preliminar 

 

Mo�vação do recurso:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/opt/sei/temp/seaf@mdh.gov.br
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____________________, _______ de ____________________ de 2022. 

 

__________________________________________________ 

Assinatura do(a) Representante Legal 

 

Documento assinado eletronicamente por Angela Vidal Gandra da Silva Martins, Secretária
Nacional da Família, em 07/02/2022, às 17:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mdh.gov.br/autenticidade,
informando o código verificador 2757097 e o código CRC 4B1244D8.

Referência: Processo nº 00135.220944/2021-17 SEI nº 2474197
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