CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
Lei Municipal n.º 1.931 de 03 de abril de 2013

Edital 003/CMDCA de chancela para seleção de projetos financiados pelo Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA 2017.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Ouro Preto do
Oeste - CMDCA, usando da atribuição que lhe confere no art. 8º, da Lei Municipal n° 542 de 22
de agosto de 1995, alterada pela Lei Municipal nº 1.931 de 03 de abril de 2013, torna público
que realizará a seleção de projeto, para entidades cadastradas no CMDCA que prestam
serviços de atendimento, defesa e garantia de direitos da criança e do adolescente, e convoca
os interessados a apresentarem projetos em consonância com os termos deste Edital.
Considerando deliberação deste Colegiado em reunião extraordinária realizada no dia 05 de
maio de 2017, reafirmada a deliberação em reunião ordinária realizada no dia 16 de outubro de
2017.
R E S O L V E:
Estabelecer procedimento e realizar processo de análise e seleção de projetos que poderão ser
financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA 2017.
DOS EIXOS:
Art. 1º- Serão financiados, prioritariamente, os projetos que versarem sobre os eixos abaixo
discriminados:
I – Projetos voltados para crianças e adolescentes com necessidades especiais;
II – Projetos que visem atendimento e acompanhamento para crianças e adolescentes vítimas
de abuso e exploração sexual;
III – Projetos que visem o atendimento e acompanhamento a crianças e adolescentes vítimas
de violência, incluindo tratamento integral da família e do agressor;
IV – Projetos voltados para o fortalecimento do Plano Nacional de Convivência Familiar e
Comunitária;
V – Projetos voltados para atendimentos de adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativas em regime de: Prestação de Serviço à Comunidade e Liberdade Assistida;
VI – Projetos que visem prevenção a casos de droga dição de crianças e adolescentes;
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VII – Projetos que visem campanhas educativas, divulgação e conscientização na área da
defesa, promoção e do controle social dos direitos da criança e do adolescente;
VIII- Apoio aos Fóruns, Comitês, Associações e Redes de Promoção e Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente;
IX-Projetos que visem às praticas desportivas, culturais voltadas para criança e adolescentes;
X- Projetos que visem à capacitação profissional para adolescentes.
XI – Projetos que visem à proteção integral da criança e do adolescente.
DA QUANTIDADE DE PROJETOS POR ENTIDADE
Art. 2º – As entidades governamentais e não governamentais poderão propor no máximo um
projeto por eixo, com valor igual ou inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Sendo que será
contemplado apenas 01 (um) projeto por entidade, ficando a escolha da comissão de avaliação
a opção pela melhor proposta encaminhada.
Paragrafo I: O valor total a ser disponibilizado pelo CMDCA, através do Fundo Municipal dos
Diretos da Criança e do Adolescente, para o financiamento dos projetos é de R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais).
Paragrafo II: Os casos omissos serão definidos pela plenária do CMDCA.
DAS ENTIDADES
Art. 3º- Podem participar e apresentar proposta de projeto entidades governamentais e não
governamentais, que estejam com registro atualizado no CMDCA.
Art. 4º- Não poderão participar as entidades que:
I- Proponentes possuam convênio vigente com a SEMAS, exceto se o objeto for distinto.
II- Estejam em mora, inadimplentes com outros convênios e demais instrumentos congêneres
celebrados com órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal;
DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
Art. 5º- Os proponentes que encaminharem projetos deverão ser apresentados obedecendo à
estrutura e organização mínima que constam no roteiro em anexo I deste edital.
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Parágrafo Único – A Resolução nº 194 do Conanda, altera a Resolução nº 137, de 21 de
Janeiro de 2010, que dispõe sobre a criação e funcionamento dos Fundos Nacional, Estadual,
Distrital e Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. A nova Resolução inclui o
parágrafo 2° do artigo 16 da Resolução 137 e atribui aos conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, a responsabilidade de deliberar, por resolução própria, a aplicação de recursos em
aquisição, os projetos poderão financiar construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de
imóveis públicos e/ou privados, material de custeio de consumo e permanente, recursos
humanos e administrativos, sendo no total de 100% do recurso conforme a necessidade de
cada projeto e desde que para uso exclusivo da política da infância e da adolescência.

DAS DATAS
Art. 6º – O processo de seleção obedecerá ao seguinte cronograma:
ETAPA
Abertura do edital
Entrega do projeto e documentação geral

Análise dos projetos pela Comissão
Apresentação dos pareceres da Comissão e Aprovação do CMDCA
Divulgação do resultado
Publicação do resultado final
Encaminhamento dos projetos aprovados para o setor de convênio da SEMAS

DATA

17/10/2017
18/10/2017
até
10/11/2017
13/11/17 a
14/11/2017
14/11/17
14/11/17
16/11/17
17/11/17

DA DOCUMENTAÇÃO
Art. 7º- Os projetos e as documentações deverão ser entregues em um envelope lacrado,
diretamente no CMDCA, situado na Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS),
localizada na Avenida Daniel Comboni, nº 2000, esquina com a Rua Presidente Médici Bairro
Novo Horizonte, CEP 76.920-000, cidade de Ouro Preto do Oeste, das 8:00 horas até as 17:00
horas, conforme cronograma acima.
Art. 8º- Este envelope deverá ser acompanhado de documento oficial de encaminhamento onde
conste à relação dos documentos enviados, eixo pretendido para execução do projeto,
contendo a documentação descrita abaixo:
ENTIDADES GOVERNAMENTAIS

E-mail: cmdcaouropreto@hotmail.com.br

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
Lei Municipal n.º 1.931 de 03 de abril de 2013

I- Ofício solicitando apreciação do projeto no processo de seleção, assinado pelo Gestor ou
representante, endereçado ao CMDCA;
II- Projeto Técnico rubricado em todas as páginas. (02 vias)
III- Plano de Trabalho (02 vias)
IV- Lei Orçamentária 2017 (sintético);
V- Lei Autorizativa Municipal (que Autoriza o Prefeito a assinar convênios);
VI- Balanço Sintético (Patrimonial e Financeiro) do exercício 2016;
VII- Declaração de indébito junto a qualquer Órgão ou Entidades de Atendimento da
Administração Publica Direta ou Indireta;
VIII- Declaração de que cumpre todas as exigências na Lei Complementar nº 101-00 (LRF),
ARTS;25,52,54,55;
IX- Copia do cartão do CNPJ;
X- Certidão Negativa FGTS;
XI- Certidão Negativa INSS
XII- Certidão Negativa de Divida Ativa com a União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional):
XIII- Certidão Negativa com a Secretaria da Receita Federal;
XIV- Decreto de nomeação do gestor;
XV- RG, CPF e Comprovante de residência do Gestor;
XVI- Comprovação de que instituiu, regulamentou e arrecadou os tributos previstos no Art. 156
da Constituição Federal;
XVII- Garantia de contrapartida definida no Orçamento Municipal, com metas quantificadas para
a área da Criança e Adolescente;
XVIII- Certidão de Situação de adimplência do SISPAR/SIAFEM, e o que mais prevê a Lei
estadual 3.307, de 19 de dezembro de 2013.
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
I- Oficio da entidade solicitando apreciação do projeto no processo de seleção, assinado pelo
presidente ou pelo responsável legal da entidade endereçado ao CMDCA;
II – Projeto Básico em duas vias;
III – Plano de Trabalho em duas vias;
IV – Estatuto Social da Entidade;
V – Ata de Eleição da Atual Diretoria;
VI – Certidão do Cartório de Registro do Estatuto e da Ata da atual Diretoria;
VII – Comprovante de Inscrição Cadastral – CNPJ;
VIII – Certidões Negativas de Tributos, Municipal, Estadual, Federal, INSS e FGTS, todas
atualizadas;
IX – Certidão de Regularidade com outros convênios (Tribunal de Contas de Rondônia);
X – Certificado atualizado de Inscrição no Conselho o qual esta concedendo o recurso;
XI – Documento de Identidade do Representante Legal da Entidade;
XII – Cadastro Nacional de Pessoa Física – CPF do Representante Legal da Entidade;
XIII – Comprovante de Residência do Representante Legal;
XIV- Declaração de contrapartida.
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DA COMISSÃO DE ANALISE DE PROJETOS
Art. 9º- A Comissão de Análise de Projetos terá as seguintes atribuições:
I – Analisar e selecionar os projetos de que trata este edital;
II – Lavrar e subscrever atas e relatórios;
III – Elaborar relações nominais das entidades selecionadas e das não selecionadas;
IV – Elaborar Parecer técnico conclusivo sobre os projetos e documentação apresentados.
Parágrafo Único – A seleção dos projetos dar-se-á mediante Parecer desta Comissão, sendo
vedada a participação nesta comissão de conselheiros que representam instituição que estejam
pleiteando recursos para projetos neste CMDCA.
DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS
Art. 10º – A aprovação dos projetos a serem contemplados com recursos do FMDCA fica
condicionada ao parecer da Comissão de Análise de Projetos, o qual será submetido à votação
do colegiado.
Parágrafo Único: A Comissão de Análise de Projetos apresentará seus pareceres para
deliberação em reunião da plenária do CMDCA.
DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
Art. 11º – Para avaliação das propostas apresentadas pelas entidades a comissão de análise
observará os seguintes critérios para a seleção:
I- Habilitação: nesta fase, será analisada a condição de habilitação do proponente para
participar do presente Edital. Os proponentes devem apresentar a documentação contida no
anexo 1 ou 2, conforme a natureza da instituição. As entidades que não apresentarem a
documentação completa serão desabilitadas automaticamente.
II- Seleção: nesta fase somente os proponentes habilitados, terão suas propostas avaliadas,
segundo critérios e objetivos elencados:
A) Estar de acordo com os princípios deste edital;
B) Proposta adequada à justificativa do projeto;
C)Custo compatível com a proposta;
D) Quadro de recursos humanos e estrutura física compatíveis com a proposta;
DOS CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO
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Art. 12º – Os projetos aprovados serão classificados dentro dos eixos prioritários, de acordo
com a avaliação técnica da comissão de análise.
Art. 13º- Os projetos que não estiverem de acordo com as normas contidas neste edital serão
desclassificados.
Parágrafo Único: A classificação dos projetos será feita pelo CMDCA, com base no parecer
técnico da comissão e em critérios de prioridade definidas pelo colegiado dentro dos critérios de
seleção presentes no art. 11 desse edital.
DA PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 14º- Os projetos aprovados serão publicados no site oficial do município e Câmara
Municipal e disponibilizados no mural do CMDCA;
DA DURAÇÃO DOS PROJETOS
Art. 15º – Os projetos selecionados no presente processo terão prazo de execução máxima de
12 meses.
Parágrafo Único: A Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS terá um prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para assinatura de contratos com as instituições.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 16º – A prestação de Contas do projeto será de responsabilidade da entidade contemplada
com a gestora do FMDCA e essa por sua vez, prestara contas ao CMDCA e ao Setor de
Contabilidade da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste.
DA VIGÊNCIA DESTE EDITAL
Art. 17º – Este edital passará a vigorar na data de publicação.

_________________________
Adriana dos Santos Oliveira
Presidente do CMDCA
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ANEXO I – ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO TÉCNICO
DADOS DO PROJETO
Definição
Identificação do projeto
(Titulo)

Período de execução

O título do projeto deve refletir seu
objetivo
geral, dar impacto
significativo ao leitor, não se
confundindo com o nome de outro
projeto já desenvolvido ou em
desenvolvimento

Inicio (mês e ano)

Término (mês e ano)

Valor total do projeto (R$)
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
Nome da Instituição
CNPJ
Endereço
Munícipio
CEP
Telefone
Página na internet (home
page)
Nome do Representante
legal
Cargo

Território de Identidade
E-mail:
Fax

DADOS DA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO
Nome completo do
Coordenador
Titulação
Área
Telefone (fixo e celular)
Fax
Coordenador de outro projeto:( ) Sim ( ) não
Quais:
Resumo do curriculum:
Inserir resumo do curriculum e da experiência profissional e especificar quais atividades executadas sob a
sua responsabilidade na execução do projeto correspondente.

RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO
Nome completo
Titulação
Área
Telefone (fixo e celular)
Fax
Descrever as atividades sob a sua responsabilidade na execução do projeto

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
RESUMO DO PROJETO
Inserir resumo objetivo e conciso sobre o projeto (O resumo tem por objetivo oportunizar uma apreciação
inicial de sua proposta, de modo a permitir determinar se ela está adequada as suas exigências de suporte
técnico e/ou financeiro. Ela é peça importante do documento. Deverá resumir de maneira eficiente todas as
informações-chave relativas a seu projeto.
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- Um resumo dos problemas/necessidades;
- Breve descrição do projeto com objetivo/metas, atividades (como/onde) e resultados previstos;
- Os recursos requeridos para o projeto;
- Breve histórico da instituição, missão e comprovação da capacidade de implementar o projeto

JUSTIFICATIVA
Descrever a região aonde o projeto irá se inserir, as características da população local (perfil social,
econômico e cultural, quando for o caso), suas potencialidades e deficiências, as iniciativas já
desenvolvidas na região, correlacionando-as, mostrando a quem analisar a proposta, sua compreensão da
realidade local e, em consequência, a importância do projeto. Evidencie também as parcerias a serem
firmadas para a execução do projeto. Fazer uma explicação sobre a linha temática do projeto, mostrando
como estão as ações desenvolvidas na temática a nível nacional, estadual e local e como isto se relaciona
para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente. Procure deixar clara a relevância institucional e
político-social do projeto.
OBJETIVO GERAL
Definir claramente o que se quer alcançar através do projeto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definição do que se quer alcançar em cada etapa operacional necessária ao alcance do objetivo geral.
Tente relacionar um objetivo para cada tópico levantado na justificativa.
Os objetivos devem ser enumerados hierarquicamente, descrevendo para cada objetivo as atividades, os
resultados esperados e o período para executar o objetivo.
Numerar os
Atividades /ações Resultados
Período
objetivos
esperados
Quantitativos
Qualitativos
1, 2, 3 e etc.
Quais
Elencar
Elencar
Tempo para
atividades/ações
numericamente para
qualitativamente execução do
são necessárias
cada objetivo.
para cada
objetivo.
para atingir cada
objetivo
objetivo

METODOLOGIA
Descrição do conjunto de procedimentos, meios, instrumentos e técnicas a serem utilizados na obtenção de
informações e desenvolvimento de atividades para consecução dos objetivos propostos.
Organização dos itens e etapas para atingir os objetivos propostos.
Explicitar a fome de gestão do projeto;
Mostrar como será o monitoramento e avaliação do projeto, citando instrumentos de mensuração
quantitativo e qualitativo, destacando-se o etapa de processo e a etapa de resultado do monitoramento e
da avaliação.

ABRANGÊNCIA DO PROJETO
Quadro resumo do
público alvo a ser
beneficiado pelo projeto
Nominar os envolvidos
(crianças, adolescentes,
professores, etc.)

Público Alvo Direto

Público Alvo Indireto
(número)

(quantificar o público)
(quantificar o público)

Características
socioeconômicas,
gênero, raça, etc.
Descrever elementos
importantes para
compreensão qualitativa
do público.

Atores envolvidos
Nome do parceiro

Papel a ser desenvolvido no projeto
Descriminar como a instituição participará do projeto
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É necessário descrever os critérios que serão utilizados para seleção do público alvo.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
Descrição das atividades necessárias e suas etapas prováveis no tempo, conforme modelo abaixo

Objetivos
específicos

Ativid
ades

Cronograma de atividades
Mês (marque com um X no mês correspondente a atividade a ser executada)
1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
Função no projeto

Formação profissional

Carga horária

ORÇAMENTO
Recursos materiais e financeiros - Descrição do material de consumo e permanente especificando a
natureza da despesa, a quantidade, o custo unitário e o custo total para a ação proposta, conforme
modelo.
Natureza da Despesa
Elemento de despesa
Quantidade
Valor
Valor
Unitário
Total
Descrever a despesa
(unidade – resma –
caixa, pacote, etc.)

INDICAÇÃO DE CONTINUIDADE DAS AÇÕES
Indicação de perspectiva de continuidade da ação, independentemente do aporte de recursos do Fundo.
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