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CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2022/SEMAS 

 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMDCA 

 

Chamada Pública nº 002/2022, para seleção de Projetos complementares e/ou inovadores 

executados por Entidades privadas sem fins lucrativos e Programas Governamentais interessados em 

celebrar Termo de Fomento e que tenham por objetivo a execução de projetos voltados à promoção, 

proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. 

 

Processso Administrativo n° 122/2022 

 

O MUNICÍPIO DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA, por intermédio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) e FUNDO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDCA), no uso de suas 

atribuições, fundamentadas na Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA), e suas alterações posteriores, na Lei Municipal nº 828 de 11 de março de 

2019, na Resolução nº 137 de 21 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), a Resolução 194 de 10 de julho 

de 2017, e ainda a Resolução n° 26./2021 que dispõe sobre o Plano de Ação e 

Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente para o ano de 2022/2023, nos termos da Lei nº 13.019, de 21 de Julho 

de 2014 e Lei Federal n° 8.666/93, vem realizar CHAMADA PÚBLICA, para seleção 

de Projetos complementares e/ou inovadores executados por Entidades privadas 

sem fins lucrativos e Programas Governamentais interessados em celebrar Termo 

de Fomento e que tenham por objetivo a execução de projetos voltados à promoção, 

proteção e defesa dis direitos de crianças e adolescentes. Os interessados deverão 

apresentar a documentação para habilitação e Projeto na sede do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, situada à Av. Gilberto Carvelli 

Filho, nº 45, Bairro Centro, telefone (94)98419-6582, bem como por e-mail 

chamamentopublicocmdca2022@gmail.com, a partir do dia 14 de outubro de 2022 até dia 

17 de novembro de 2022, das 07h00min às 13h00min. 

 

 

mailto:chamamentopublicocmdca2022@gmail.com
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1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente Chamada Pública tem como objeto a seleção de Projetos 

complementares e/ou inovadores executados por Entidades privadas sem fins 

lucrativos e Programas Governamentais interessados em celebrar Termo de 

Fomento e que tenham por objetivo a execução de projetos voltados à promoção, 

proteção e defesa dis direitos de crianças e adolescentes; 

 

2. DAS INFORMAÇÕES GERAIS 

 

2.1 O presente instrumento visa regulamentar e publicizar o procedimento de 

inscrição e seleção de projetos públicos e privados voltados à promoção e defesa 

dos direitos da infância e da adolescência que serão considerados aptos a receber 

financiamento com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – FMDCA, que estejam em consonância com as políticas públicas da 

Criança e do Adolescente no Município Santana do Araguaia-PA e que sejam 

inovadores e/ou complementares a essas políticas; 

 

2.2 Este Edital encontra-se à disposição dos interessados no mural da casa dos 

Conselhos, no mural da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e no 

mural, site e Diário Oficial deste (www.pmsantana.pa.gov.br; 

https://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/); 

 

2.3 Para pleitear o financiamento das ações através do Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - FMDCA, a Entidade deverá apresentar um Projeto 

detalhado contendo Plano de Trabalho para aplicação dos recursos, conforme o 

ANEXO VII deste Edital; 

 

2.4 Os projetos cujas ações preveem aquisições de materiais permanentes, deverão 

apresentar os preços correntes no Mercado com, no mínimo, três orçamentos; 

 

http://www.pmsantana.pa.gov.br/
https://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/
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2.5 A Entidade responsável pela execução de Projeto a ser financiado pelo FMDCA 

deverá apresentar cópia da prestação de contas de froma mensal ao CMDCA; 

 

2.6 Caberá à Entidade ao final da parceria a apresentação de RELATÓRIO FINAL 

por escrito das atividades realizadas no período de execução do Projeto, bem como 

por meio de apresentação em reunião plenária a ser agendada pelo CMDCA ao final 

das parcerias; 

 

2.7 Qualquer alteração do plano de trabalho ou de aplicação dos recursos 

disponibilizados, deverá, obrigatoriamente, a situação ser submetida à aprovação do 

CMDCA, que deverá ocorrer com antecedência mínima de 30 (trinta) dias através do 

Protocolo com a opção de alteração do plano de trabalho de parcerias; 

 

2.8 Disponibilizar recursos para o desenvolvimento de ações previstas na Lei 

Municipal nº 828/2019, bem como na Resolução nº 137/2010 do CONANDA; 

 

2.9 O presente Chamamento Público visa regulamentar e publicizar o procedimento 

de inscrição e seleção de propostas de organizações da sociedade civil e Programas 

Governamentais, voltadas à promoção e defesa dos direitos da infância e da 

adolescência que serão considerados aptos a formalizar o Termo de Colaboração, 

para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a 

transferência de recursos financeiros conforme condições estabelecidas nesse 

edital. 

 

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

3.1 O presente processo de seleção pública será regido pelos seguintes princípios: 

procedimento formal; publicidade dos atos; isonomia entre os proponentes 

participantes; sigilo na apresentação dos projetos; vinculação ao edital; julgamento 

objetivo; e domicílio em Santana do Araguaia/PA, conforme autorizado pelo §2º, 

inciso I e II, do art. 24 da Lei nº. 13.019/2014, com a redação dada pela Lei nº. 

13.204/2015. 
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3.2 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho 

de 2014 e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste 

edital; 

 

3.3 As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais 

impugnações, serão acatadas por todas as organizações da sociedade civil e 

governamentais participantes e serão divulgadas pela mesma forma que se deu 

publicidade ao presente Edital, reabrindo- se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das 

propostas; 

 

3.4. O Chamamento Público a que se refere este Edital poderá ser adiado, revogado 

por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 

comprovado, ou anulado, sem que caiba às organizações da sociedade civil 

participantes qualquer direito à reclamação ou indenização por estes motivos; 

 

3.5 Os interessados poderão solicitar, por escrito, esclarecimentos acerca do objeto 

deste Edital ou interpretação de qualquer de seus dispositivos em até 5 (cinco) dias 

úteis antes da data marcada para início da sessão pública. Os pedidos de 

esclarecimentos deverão ser encaminhados aos cuidados da Comissão de Seleção 

e protocolados tanto no endereço do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, situado à Av. Gilberto Carvelli Filho, nº 45, Bairro Bíblia, telefone 

(94)98419-6582, quanto por e-mail chamamentopublicocmdca2022@gmail.com, das 

07h00min às 13h00min; 

 

3.6 Considerando ainda sobre as medidas para enfrentamento sobre o Coronavírus 

responsável pelo surto de 2019, nesse Chamamento Público, os projetos necessitam 

ainda estar em conformidade com diretrizes e normas atuais pelo Ministério da 

Saúde, bem como com Decretos, determinações e leis municipais expedidas no 

corrente ano; 

 

mailto:chamamentopublicocmdca2022@gmail.com
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3.7 Os projetos deverão ser entregues na Casa dos Conselhos diretamente para o 

CMDCA, localizado na Casa dos Conselhos, na Av. Gilberto Carveli Filho, nº 45, 

Bairro Centro; 

 

3.7.1 Após serem protocolados, os Projetos serão submetidos a avaliação pela 

Comissão de Seleção designada pela Resolução nº 016/2021 do CMDCA, a 

qual deverá emitir Parecer dos aprovados, quanto dos não aprovados com 

justificativa.  

 

3.7 Os projetos serão classificados de acordo com os critérios previstos neste Edital; 

 

3.8 O público alvo será crianças e/ou adolescentes, com extensão ou não às suas 

respectivas famílias, que estejam em situações de vulnerabilidade, seja social, risco 

pessoal, violência, situação de rua, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 

medidas sócio educativas, adolescentes gestantes ou crianças e adolescentes com 

deficiência, desde que residentes neste Município de Santana do Araguaia/PA. 

 

4. CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

4.1 Poderão ser selecionadas as Organizações da Sociedade Civil sem fins 

lucrativos e Programas Governamentais que apresentem Projetos voltados à 

promoção, à proteção e à defesa dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, 

com sede no município de Santana do Araguaia/PA, desde que estejam cadastradas 

no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e/ou Secretarias 

Municipais de Santana do Araguaia/PA de atendimentos à Criança e ao 

Adolescente; 

 

4.2 Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua 

entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores 

ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou 

líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do 
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seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 

integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 

meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

 

4.3 As sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 

1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 

social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de 

trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de 

trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão 

rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse 

público e de cunho social; 

 

4.4 As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 

interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente 

religiosos; 

 

4.5 Para participar deste Edital, Organizações Sociedade Civil e Programas 

Governamentais deverão cumprir as seguintes exigências: 

 

4.5.1 Estar devidamente registrado(a) no Conselho Municipal de Direitos da 

Criança e do Adolescentes (CMDCA) de Santana do Araguaia/PA; 

 

4.5.2 Organizações da Sociedade Civil e Programas Governamentais sediadas 

no município de Santana do Araguaia/PA e com atuação comprovada há pelo 

menos 01 (um) ano, em atividades com crianças e/ou adolescentes no 

Município de Santana do Araguaia/PA, nos termos da Resolução nº 137/2010-

CONANDA; 

 

4.5.3 Ser legalmente constituída (ter personalida de jurídica); 

 

4.5.4 Ter, no mínimo, 01 (um) ano de fundação com cadastro ativo, 
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comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica–CNPJ, e 

efetiva atuação na(s) área(s) de intervenção do projeto; 

 

4.5.5 Estar inscrita e/ou com registro válido, no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (CMDCA), e/ou nos respectivos Conselhos 

Setoriais que desenvolvam projetos para crianças e adolescentes; 

 

4.5.6 Os projetos inscritos das Organizações da Sociedade Ciivl e Programas 

Governamentais deverão atender crianças e/ou adolescentes, prioritariamente 

em serviços de atendimento em sintonia com a legislação vigente: ECA, LDB, 

LOAS, PNAS/SUAS e alinhados às ações definidas na Resolução nº 137/2010 

do CONANDA e Resolução 194/2017 do CONANDA. 

 

4.6 Não serão aprovados em nenhuma hipótese, projetos que prevejam pagamento 

por parte do usuário das Entidades pelos serviços prestados a qualquer titulo (taxas, 

contribuição espontânea em nome de outros, mensalidades, etc.); 

 

4.7 A inscrição do Projeto será efetivada a partir do protocolo na Secretaria da Casa 

dos Conselhos, situada à Av. Gilberto Carvelli Filho, nº 45, Bairro Centro, 

telefone (94) 98419-6582, bem como por e-mail 

chamamentopublicocmdca2022@gmail.com, das 07h00min às 13h00min. 

 

4.8 Sendo entregue a impressão original do projeto com as páginas numeradas 

sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante legal da organização a 

partir do dia 14 de outubro de 2022 a 17 de novembro de 2022; 

 

4.9 Os projetos deverão ter um detalhamento expresso de todos os itens a serem 

financiados pelo FMDCA, por esta razão para a celebração do Termo de Fomento 

todos os serviços ou atividades a serem desenvolvidas deverão constar no Plano de 

Trabalho de acordo com o art. 22, da Lei Federal nº 13.019/2014: 

mailto:chamamentopublicocmdca2022@gmail.com
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4.9.1 Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 

demonstrado o anexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas 

a serem atingidas; 

 

4.9.2 Descrição de metas a serem atingidas e de atividades a serem 

executadas; 

 

4.9.3 Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das 

atividades ou abrangidos pela parceria; 

 

4.9.4 Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a eles 

atreladas; 

 

4.9.5 Definição dos parâmetros a serem utilizados paraa a ferição do 

cumprimento das metas, conforme disposto na Lei nº 13.019/2014;  

 

4 . 9 . 6  Estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos 

previdenciários e Trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na 

execução do objeto, durante o período de vigência proposto; 

 

4.9.7 Valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso 

compativel com os gastos das etapas, vinculadas as metas do cronograma 

físico; 

 

4.9.8 Os projetos deverão ser apresentados mediante modelos unificados, 

conforme os anexos; 

 

4.9.9 Em caso de necessidade de diligências, se na análise do projeto inscrito 

suscitarem dúvidas ou contiverem informações incompletas, os interessados 

terão prazo de 05 (cinco) dias corridos para adequação e esclarecimentos de 
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dúvidas ou complementação de informações e se necessário ainda, 

apresentação presencial do projeto proposto. 

 

4.10 Os projetos após analisados e aprovados pela Comissão de Seleção 

devidamente instituída pela Resolução 016/2021-CMDCA, serão apresentados à 

plenária em reunião ordinária ou extraordinária para aprovação do CMDCA, devendo 

constar em ata e em resolução única todos os projetos aprovados com os 

respectivos valores. 

 

5. IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

5.1 Ficará impedida de celebrar o Termo de Fomento a OSC’s e Programas 

Governametais que: 

 

5.1.1 Tenham praticado outros atos ilícitos na execução de Termos de 

Fomento; 

 

5.1.2 Não estejam regularmente constituídas ou, se estrangeira, não estejam 

autorizadas a funcionar no território nacional, conforme preconizado no art.39, 

caput, incisoI, da Lei nº 13.019/2014; 

 

5.1.3 Estejam omissas no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada, conforme disposto no art.39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019/2014; 

 

5.1.4 Tenham em seu quadro de dirigentes, membros do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, 

estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em 

relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas 

autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes 

de conselhos de direitos e de políticas públicas, tudo de acordo com o art. 39, 

caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019/2014; 
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5.1.5 Tenham tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 

5 (cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e 

quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista 

a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de 

decisão sobre recurso com efeito suspensivo de acordo com o art.39, caput, 

inciso IV, da Lei nº 13.019/2014; 

 

5.1.6 Tenham sido punidas, pelo período que durar a penalidade, com 

suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 

13.019/2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 

13.019/2014, tudo conforme dispõe o art. 39, caput, inciso V, da Leinº 

13.019,de 2014; 

 

5.1.7 Tenham tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal, Controladoria do município ou Conselho de Contas de qualquer 

esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, 

caput, inciso VI, da Lei nº13.019,de2014); ou tenham entre seus dirigentes 

pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 

Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido 

julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha 

sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os 

prazos estabelecidos nos incisos I, II e IIIdo art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de 

junho de 1992 (art. 39, caput, incisoVII,daLei nº13.019,de2014); 

 

5.1.8 Tenham descumprido injustificadamente o objeto do Termo de 

Fomento/Colaboração; 

 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 

CNPJ: 15.295.113/0001-39 

 

11 

5.1.9 Tenham realizado desvio de finalidade na aplicação dos recursos 

transferidos; 

 

5.1.10 Tenham ocorrência de danos ao Erário; 

 

5.1.11 Tenham projetos não aprovados pela Comissão de avaliação; 

 

5.1.11 Tenham pendências relativas à prestação de contas. 

 

5.1.13 Tenham contas reprovadas em quaisquer Termos firmados 

anteriormente com a PM; 

 

5.1.14 Sejam omissas no dever de prestar contas; 

 

5.1.15 Sejam pessoas físicas, MEI (Micro Empresa Individual) ou entidades 

privadas com fins lucrativos; 

 

Parágrafo Único: O presente edital objetiva fomentar projetos oriundos 

exclusivamente de Entidades de Atendimento direto ou indireto cujas atividades e 

finalidades específicas sejam voltadas à criança e ao adolescente, estando previstas 

em Estatuto Social da proponente e se relacionem diretamente na garantia, defesa e 

proteção de direitos humanos de crianças e adolescentes no Município de Santana 

do Araguaia/PA. 

 

6. RESPONSABILIDADES 

 

6.1. É de responsabilidade do(da): 

 

6.1.1 Instituição proponente a inscrição do projeto junto ao CMDCA no prazo 

estabelecido; 
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6.1.2 Instituição proponente a apresentação de todos os documentos 

previstos neste edital, sob pena de desclassificação quando da ausência de 

algum; 

 

6.1.3 CMDCA disponibilizar solicitante o presente edital e seus anexos; 

 

6.1.4 CMDCA fornecer a instituição sua Resolução/Certificação de Inscrição, 

caso esteja com seu cadastro devidamente regular; 

 

6.1.5 CMDCA fornecer informações à instituição solicitante acerca do seu 

cadastro junto a este Conselho. 

 

7. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO E/OU COLABORAÇÃO E ÁREAS DE 

ATUAÇÕES 

 

7.1 O Termo de Fomento e/ou Colaboração tem por objeto a concessão de apoio da 

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia/PA, por meio da Secretaria Municipal 

de Assistência Social (SEMAS), bem como do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), via Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e 

do Adolescente (FMDCA) para a execução de projetos, com duração de 12 meses, 

que contemplem as atividades e diretrizes abaixo mencionadas. 

ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO 

1 

Serviço de atenção para crianças e/ou adolescentes através da Convivência 

Familiares ou Comunitária: Segurança e Desenvolvimento da Autonomia; 

Desenvolvimento de atividades que contemplemarte, cultura, esporte, lazer e 

tecnologia, de forma a contribuir para o fortalecimento de vínculosfamiliares, 

promovendo a autonomia e a melhoria daqualidade de vida de crianças 

e/ouadolescentes. 

2 

Projetos voltados ao estímulo da alimentação saudável, incentivo ao 

aleitamento materno, à prevenção da obesidade infantil e transtornos 

alimentares, visando a promoção de práticas alimentares e vida saudável: 

Desenvolvimento de atividades que contemplem hábitos alimentares sadios (e 

consequentemente em seus núcleos familiares), e conscientizá-los da importância 

de uma boa alimentação regrada e nutritiva para que tenham boa saúde. 
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3 

Promoção, prevenção, atendimento e ou acompanhamento à criança e/ou 

adolescente que esteja em situação de risco e/ou uso de álcool, tabaco e 

outras drogas: Implementação de espaços coletivos de convívio, articulação e 

solidariedade com abordagem de temas pertinentes ao universo das crianças e/ou 

adolescentes, relacionados ao abuso de álcool e outras drogas. 

4 

Protagonismo Infanto-Juvenil: Apoio a promoção de boas práticas de 

protagonismo infanto-juvenil, das quais crianças e/ou adolescentes atuem em 

defesa de seus direitos; Desenvolvimento de ações, metodologias e tecnologias 

para organização, fortalecimento e implementação de comissões, coletivos, grupos 

ou congêneres compostos por crianças e/ou adolescentes. 

5 

Inserção no mercado de trabalho e qualificação profissional: Formação, 

aperfeiçoamento e qualificação profissional do adolescente e articulação com vistas 

a inserção no mercado de trabalho com base na Lei do Aprendiz nº 10.097/2000, 

que permita a formação técnica profissional e metódica de adolescentes entre 14 a 

18 anos incompletos, dentro dos princípios da proteção integral do adolescente 

garantido pela legislação brasileira. 
 

7.2 Para os fins deste edital entende-se por projeto o conjunto de ações inovadoras 

e/ou complementares das Políticas Públicas de promoção, proteção e de defesa de 

direitos a serem desenvolvidas neste município de Santana do Araguaia/PA, tendo 

como beneficiários Crianças e Adolescentes segundo as linhas de ações previstas 

na Lei Federal 8.069/1990 (ECA). Segue abaixo descrito, os eixos temáticos e 

diretrizes: 

EIXO 1 

FOCO DESCRIÇÃO 

PROMOÇÃO DOS DIREITOS  

DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 Estimulo à alimentação 

saudável e consciente; 

 Estimulo às atividades 

tecnológicas, artísticas, 

esportivas, culturais e de lazer 

que promovam a inclusão 

social de crianças e 

adolescentes; 

 Ações de prevenção, 

inclusão social, promoção e 

intervenção com crianças e 

adolescentes. 

 

EIXO 2 PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS 

 Prevenção ao uso de 

substâncias psicoativas; 

 Prevenção e combate das 

negligências, violências e 

violações de direitos contra 

crianças e adolescentes; 

 Ações voltadas ao mundo 

do Trabalho; 
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 Educação sexual e 

prevenção de gravidez e DST’s 

na adolescência; 

 Ações para casos de déficit 

de aprendizagem, deficiências, 

transtornos psicológicos e/ou 

psiquiátricos. 

DIRETRIZES 

a) Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes 

no âmbito da família, da sociedade e do Estado, considerada as condições de pessoas com 

deficiência e as diversidades; 

b) Enfrentamento ao uso e/ou abuso de substancias psicoativas; 

c) Enfrentamento à Exploração do Trabalho Infantil; 

d) Cultura de paz e metodologias de resolução de conflitos; 

e) Garantia de direitos, a promoção, defesa e controle; 

f) Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos humanos 

de crianças, adolescentes e suas famílias e contemple a superação das desigualdades, afirmação 

da diversidade com promoção da equidade e inclusão social; 

g) Proteção especial a Crianças e Adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados, 

consideradas as condições de pessoas com deficiência e as diversidades de gênero, orientação 

sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política; 

h) Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem a participação organizada e a expressão 

livre de Crianças e Adolescentes, em especial sobre os assuntos a eles relacionados, considerando 

sua condição peculiar de desenvolvimento, pessoas com deficiência e as diversidades de gênero, 

orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, nacionalidade e opção 

política; 

 

8. REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTOS E/OU 

COLABORAÇÃO 

 

8.1 Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e 

finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do 

instrumento a ser pactuado (art.33, caput, inciso I, e art.35, caput, inciso III, da Lei nº 

13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as 

sociedades cooperativas (art.33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019/2014); 

 

8.2 Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, 

em caso de dissolução da organização da sociedade civil, o respectivo patrimônio 

líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os 

requisitos da Lei nº 13.019/2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o 

mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019/2014). Estão 

dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades 
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cooperativas (art. 33, §§2º e 3º, Lei nº 13.019/2014); 

 

8.3 Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, 

escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade (art.33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019/2014); 

 

8.4 Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) 

ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica– CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 

13.019/2014); 

 

8.5 Caso a organização da sociedade civil e/ou programa governamental adquira 

equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da 

parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá 

formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na 

hipótese de sua extinção (art. 35, §5º, da Lei nº 13.019/2014); 

 

8.6  De ter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada; 

 

8.7 A Entidade proponente aceita as condições propostas neste edital e 

responsabiliza-se por todas as informações contidas na sua proposta e no seu 

cadastramento e comprometem-se a comprovar a veracidade quando solicitadas; 

 

8.8 A(s) contemplada(s) concorda(m) com a divulgação da parceria entre o 

CMDCA/FMDCA e/ou entre a entidade, programa governamental e o 

CMDCA/FMDCA, devendo ainda: 

 

8.8.1 A obrigatoriedade de divulgação do financiamento do Projeto pelo 

CMDCA/FMDCA/SEMAS em local visível na entidade e na Internet, devendo 
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ainda, enviar ao CMDCA relatório com fotos do projeto a cada mês, objetivando 

a divulgação nas redes sociais do órgão; 

8.8.2 Incluir a logomarca do FMDCA/CMDCA/SEMAS em todos os materiais de 

divulgação do projeto sejam físicos ou eletrônicos. Deverá entregar/enviar 

exemplar deste material ao CMDCA como comprovação do atendimento a esta 

cláusula; 

 

8.8.3 Em qualquer evento relativo ao Projeto deverá divulgar amplamente que 

o mesmo foi contemplado com recursos do FIA. E o CMDCA deverá ser 

oficiado e atualizado a respeito, para que, possa enviar representante a fim de 

acompanhar o andamento do projeto. 

 

9.  DA SELEÇÃO DO(S) PROJETO(S) 

 

9.1 O presente processo de seleção pública será regido pelos princípios do(a): 

 

9.1.1 Procedimento formal; 

 

9.1.2 Publicidade dos atos; 

 

9.1.3 Isonomia entre os proponentes participantes; 

 

9.1.4 Sigilo na apresentação das propostas; 

 

9.1.5 Vinculação ao edital; 

 

9.1.6 Julgamento objetivo; 

 

9.1.7 Domicílio. 

 

9.2 Os projetos serão apresentados ao CMDCA, este que os submeterá a avaliação 
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da Comissão instituída para posterior apresentação de parecer conclusivo; 

 

9.3 Os projetos serão classificados de acordo com os critérios previstos neste Edital, 

e atendidos até o limite de recursos orçamentários e financeiros disponíveis para o 

correspondente exercício; 

 

9.4 Será ainda observado as situações abaixo descritas de Crianças, Adolescentes e 

suas respectivas famílias: 

 

9.4.1 Vulnerabilidade; 

 

9.4.2 Risco social e pessoal; 

 

9.4.3 Violência; 

 

9.4.4 Situação de rua; 

 

9.4.5 Uso de substâncias psicoativas; 

 

9.4.6 Cumprimento de Medidas Socioeducativas; 

 

9.4.7 Abuso e exploração sexual; 

 

9.4.8 Trabalho infantil; 

 

9.4.9 Adolescentes gestantes e Crianças e Adolescentes com deficiência que 

residente no município Santana do Araguaia/PA. 

 

10. DA INSCRIÇÃO 

 

10.1 Para efetivação da inscrição as organizações da sociedade civil e programas 

governamentais devem protocolar na Casa dos Conselhos Municipal dos Direitos da 
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Criança e do Adolescente de Santana do Araguaia /PA, situada à Rua Gilberto  

Carvelli Nº 45, Bairro Bíblia, o oficio/requerimento constante no ANEXO I, 

acompanhado da seguinte documentação: 

 

10.1.1. Documento atestando a posse do imóvel, de propriedade próprio, 

alugado ou cedido, caso seja necessário à execução do objeto pactuado; 

 

10.1.2. certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 

contribuições e de dívida ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada 

ente federado; 

 

10.1.3.  certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou 

cópia do estatuto registrado e eventuais alterações; 

 

10.1.4. documento que evidencie a situação das instalações e as condições 

materiais da entidade, quando essas instalações e condições forem 

necessárias para a realização do objeto pactuado; 

 

10.1.5. cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

 

10.1.6. relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 

Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

- RFB de cada um deles; 

 

10.1.7. cópia de documento que comprove que a organização da sociedade 

civil funciona no endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

- CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, se for o caso; 

 

10.1.8. comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no 

endereço por ela declarado; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015). 
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10.2 A inscrição do proponente implicará a aceitação das normas e condições 

estabelecidas neste Chamamento Público, em relação às quais não poderá alegar 

desconhecimento; 

 

10.3 Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e 

de anexos depois da  inscrição haver sido finalizada; 

 

10.4 Não serão aceitas as inscrições que não se apresentem de acordo com os 

prazos e exigências do presente regulamento; 

 

10.5 O envio da documentação incompleta implica na automática inabilitação da 

inscrição; 

 

10.6 O ônus ocasionado com a participação neste Chamamento Público, incluídas 

as despesas com cópias, emissão de documentos, é de exclusiva responsabilidade 

do proponente; 

 

10.7 O material apresentado para fins de inscrição em nenhuma hipótese será 

restituído ao proponente, independentemente do resultado da seleção; 

 

10.8 A inscrição será efetivada mediante o envio dos documentos listados no 

oficio/requerimento de encaminhamento do ANEXO I deste Edital. O referido 

ofíico/requerimento deverá ser assinado pelo Presidente ou responsável equivalente 

da organização da sociedade civil sem fins lucrativos, e pelo(a) Secretário(a) 

Municipal para os projetos de programas governamentais; 

 

10.9 Para comprovar a sua regularidade jurídica e administrativa as organizações da 

sociedade civil e os programas governamentas, deverão encaminhar os documentos 

citados no ítem 11 deste Edital; 
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10.10 A Ficha de Inscrição ANEXO II deste Edital, estará disponível no mural e site 

e/ou Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia/ PA 

(www.pmsantana.pa.gov.br; https://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/), da 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), e nas dependências do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); 

 

10.10.1 Não serão aceitos Projetos com itens e/ou componentes incompletos e 

projetos elaborado sem formulário diferente daquele divulgado para esta 

seleção; 

 

10.11 As inscrições serão realizadas de forma gratuitas; 

 

10.12 Com a inscrição do projeto, a Entidade autoriza desde já, sem quaisquer ônus, 

a utilização do nome, imagem e voz dos dirigentes e demais profissionais envolvidos 

com a prática, bem como o projeto no todo ou em parte, seja para fins de pesquisa 

ou divulgação em qualquer meio de comunicação, por prazo indeterminado. 

 

11. DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO 

 

11.1 A inscrição será efetivada mediante o envio dos documentos abaixo descritos: 

 

11.1.1  ANEXOI – Requerimeto de credenciamento; 

 

11.1.2 ANEXO II - Ficha de Inscrição; 

 

11.1.3 ANEXO III – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

 

11.1.4 ANEXO IV - Declaracao de Recebimento do Recuro FMDCA; 

 

11.1.5 ANEXO V - Declaração Situação de Inadimplência; 

 

http://www.pmsantana.pa.gov.br/
https://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/
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11.1.6 ANEXO VI – Resumo/Modelo do Projeto; 

 

11.1.7 ANEXO VII – Modelo de Plano de Trabalho; 

 

11.1.8 ANEXO VIII – Ficha cadastral dos programas/projetos 

 

11.1.9  ANEXO IX – Termo de fomento e/ou colaboração; 

 

11.1.10 ANEXO X – Formulário de impuganção de Edital; 

 

11.1.11 ANEXO XI – Declaração de ciência e concordância 

 

11.1.12 CÓPIA do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

11.1.13 CÓPIA DA ATA de Eleição da Diretoria em exercício; 

 

11.1.14 CÓPIA DE DOCUMENTAÇÃO JURÍDICA (estatuto social ou outro 

documento comprobatório do registro da organização); 

 

11.1.15 RELAÇÃO NOMINAL atualizada dos dirigentes da entidade, conforme 

estatuto, com endereço residencial completo e com ponto de referência, 

endereço do correio eletrônico (e-mail), telefone, número e órgão expedidor da 

carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) de cada um deles; 

 

11.1.16 CÓPIA DA INSCRIÇÃO no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente ou de sua área de atuação; 

 

11.1.17 DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO regular da instituição atestado 

pelo Município; 
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11.1.18 Apresentar certificado de registro no CMDCA deste município; 

 

11.1.19 CÓPIA DO CNPJ atualizado, possuindo no mínimo 1 (um) ano de 

existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação 

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei 

nº 13.019/2014); 

 

11.2 No que se refere ao Projeto a ser apresentado, o mesmo deve ser entregue 

com páginas numeradas, rubricadas e a última assinada por extenso, e após ser 

encaminhada via ENVELOPE, este que deverá ser LACRADO e RUBRICADO, 

tantos quanto forem; 

 

11.3 O Formulário de Inscrição (ANEXO II) estará disponível no mural e site e/ou 

Diário Oficial da Prefeitura Municipal deste município, no mural e site da Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SEMAS), e nas dependências do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), situado à Rua 

Gilberto Carvelli, nº 45, Bairro Centro, de segunda a sexta-feira, das 07h00min, às 

13h00h, em horário de expediente. 

 

12. DO ENVELOPE DA PROPOSTA 

 

12.1 Segue abaixo o modelo da etiqueta para ser colocado no ENVELOPE DA 

PROPOSTA: 

 

ENVELOPE DE PROPOSTA (PLANO DE TRABALHO) 

Edital de Chamamento Público nº 002/2022 

Titulo do Projeto:________________________________________________________ 

Eixo: __________________________________________________________________ 

Nome do proponente:____________________________________________________ 

CNPJ:________________________________ 
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12.2 A proposta deverá ser entregue no ato da inscrição em envelope lacrado, em 

única via impressa, com todos os por menores exigidos pela legislação (em especial 

o art. 22 da Lei nº13.019,de2014), observado todos os modelos dos ANEXOS; 

 

12.3 Deverá constar na proposta (Plano de Trabalho) entregue pelo proponente, o 

Projeto contendo a: a) introdução; b) justificativa, c) objetivo geral; d) objetivos 

específicos; e) público alvo (perfil dos beneficiários, com critério de seleção); f) 

cronograma de atividades (com local e período de execução do projeto); g) 

resultados esperados; h) previsão de despesas (incluindo despesas com recursos 

humanos); i) identificação de contrapartida da instituição (se houver); j) parcerias 

com instituições da sociedade civil e informações relativas à capacidade técnica e 

operacional do(a) proponente para a execução do objeto;. 

 

12.4 Relação de documentos informados no ítem 11 (Dos Documentos para 

inscrição) 

 

13. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

13.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o 

presente chamamento público, tendo sido constituída por membro do CMDCA e 

SEMAS, através da Resolução do CMDCA nº 016/2022; 

 

13.2 Os representantes da Secretaria Municipal de Assistencia Social serão 

definidos por indicação da gestora da Pasta; 

 

13.3 Os membros das comissões representantes do CMDCA serão eleitos pelos 

representantes do CMDCA em reunião destinada a estefim; 

 

13.4 Os membros não governamentais das comissões não poderão analisar seus 

respectivos projetos; 
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13.3 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a 

continuidade do processo de seleção; 

 

13.4 Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 

substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem 

necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 2º e 3°, da Lei Federal n° 

13.019, de 2014); 

 

13.5 Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que nos últimos 5 

(cinco) anos tenha mantido relação jurídica com a OSCIP cujo projeto esteja sendo 

analisado (art. 27, §2º, da Lei nº 13.019/2014); 

 

13.6 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a 

continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro 

impedido deverá ser imediatamente substituído po rmembro que possua qualificação 

equivalente à do substituído ou projeto encaminhado a outra comissão, sem 

necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 

13.019/2014). 

 

13.7 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado; 

  

13.8 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para 

verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas 

entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões, observadas, em 

qualquer situação, os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 

14. DA ETAPA DE SELEÇÃO E CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS 

 

14.1 A fase de seleção e conferência de documentos observará as seguintes etapas: 

 

TABELA 01 
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OBS: A impossibilidade de liberação/repasse dos recursos do FIA por parte da 

instituição/Entidade dentro do prazo estipulado no item anterior implicará no 

cancelamento automático do projeto. 

 

14.2 ETAPA 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

 

14.2.1 O extrato do Edital será publicado no Diário Oficial dos Municípios - 

DOM e divulgado na íntegra em página oficial do Município, com antecedência 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

01 Publicação do Edital de Chamamento Público 14/10/2022 

02 Inscrição e envio do Plano de Trabalho (Proposta). 14/10/2022 

03 Abertura dos envelopes e análise das propostas 17/11/2022 

04 Divulgação do resultado Preliminar 5 dias úteis 

05 Interposiçãoderecursoscontraoresultadopreliminar. 5 dias úteis 

06 Análise dos recursos pela Comissão de seleção 5 dias úteis 

07 

Resultado definitivo da fase competitiva e ordenamento das 

propostas, com divulgação das decisões recursais proferidas no 

mural, site e/ou Diário Oficial deste Município de Santana do 

Araguaia/PA (www.pmsantana.pa.gov.br; 

https://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/) 

5 dias úteis 

08 
Homologação do resultado definitivo da fase de Seleção de 

Propostas 
5 dias úteis 

09 

Entrega da documentação Definitiva 

Assinatura do termo de Colaboração junto a Prefeitura 

Municipal de Santana do Araguaia/PA e o CMDCA 

5 dias úteis 

10 Repasse para a Instituição  Conforme o Edital 

11 Prestação de Contas 

De acordo com 

descrito no 

Termo de 

Fomento e/ou 

Colaboração 

http://www.pmsantana.pa.gov.br/
https://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/
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mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para o encerramento do prazo para 

a apresentação das propostas, nos termos do artigo 26 da Lei Federal nº 

13.019, de 2014.  

 

14.3 ETAPA 2: Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.  

 

14.3.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de 

Seleção juntamente com o CMDCA analisará as propostas apresentadas, 

todavia a análise e julgamento de cada proposta será realizado pela Comissão 

de Seleção, que terá total independência técnica; 

 

14.3.2 A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para 

conclusão da análise das propostas e divulgação do resultado preliminar do 

processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, por igual período; 

 

14.3.3 As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de 

julgamento estabelecidos na Tabela 2, a seguir: 

 

14.3.4 A verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de 

parcerias e da não ocorrência de impedimento para a formalização do Termo 

de Fomento (arts. 33, 34 e 39 da Lei Federal n° 13.019, de 2014), ocorrerá 

após a etapa de julgamento das propostas e exigível apenas das OSC's que 

tenham projetos aprovados e classificados; 

 

14.3.5 O não envio de todos os documentos solicitados ou a existência de 

condições jurídicas e/ou Administrativas que não estejam em plena 

consonância com as normas legais em vigor e nos casos em que a 

documentação solicitada, estiver incompleta, inadequada ou com prazos de 

validade vencidos na data de postagem ou protocolados, acarretará na 

desclassificação das propostas; 
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14.3.6 Após habilitação documental, terá início a etapa de habilitação técnica 

com a avaliação dos projetos dos proponentes habilitados; 

 

14.3.7 A análise do Projeto será realizada a partir dos critérios de avaliação 

previstos neste Edital pela Comissão de Seleção e CMDCA de Santana do 

Araguaia/PA, situada no endereço já mencionado anteriormente; 

 

14.3.8 A ausência de qualquer informação solicitada para análise técnica do 

projeto poderá implicar na sua eliminação do processo de seleção; 

 

14.3.9 O proponente deverá apresentar seu projeto em papel timbrado da 

Instituição, no limite máximo de 30 (trinta) páginas, atendendo ao roteiro 

constante no Anexo VI deste Edital; 

 

14.3.10 Os projetos serão deliberados em Plenária do CMDCA e permitido a 

disponibilidade de recursos do FMDCA para o ano de 2022; 

 

14.3.11 O processo de seleção será concluído após a deliberação pela 

Plenária do CMDCA, sendo o resultado publicado no site e/ou Diário Oficial  e 

no mural da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia/PA 

(www.pmsantana.pa.gov.br; https://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/), com a 

devida certidão atestado a publicação; 

 

14.3.12 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos 

critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir: 

TABELA 02  

 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

(A) Informações sobre ações a serem 

executadas, metas a serem 

atingidas, indicadores  que aferirão o 

cumprimento das metas e prazos 

para a execução das ações e para o 

 Grau pleno de atendimento (1,0 

pontos); 

 Grau satisfatório de 

atendimento (0,5 pontos); 

 O não atendimento ou 

1,0  

(ponto) 

http://www.pmsantana.pa.gov.br/
https://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/


 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 

CNPJ: 15.295.113/0001-39 

 

28 

cumprimento das metas. insatisfatório (0,0). 

 

(B) Adequação da proposta aos 

objetivos da política de atendimento 

aos direitos da criança e do 

adolescente. 

 Grau pleno de adequação 

(3,00); 

 Grau satisfatório de adequação 

(1,50); 

 O não atendimento ou 

insatisfatório (0,0). 

3,0 

(pontos) 

(C) Descrição da realidade objeto da 

parceria e do nexo entre essa 

realidade e a atividade ou projeto 

proposto. 

 Grau pleno de atendimento 

(1,0pontos) 

 Grau satisfatório de 

atendimento (0,5pontos) 

 O não atendimento ou 

insatisfatório (0,0) 

 

1,0 

(ponto) 

(D) Qualidade do projeto quanto ao 

seu caráter inovador, humanitário e 

contribuidor para a garantia dos 

direitos da criança e do adolescente  

do município de Santana do 

Araguaia/PA. 

 Grau pleno da descrição (4,0); 

 Grau satisfatório da descrição 

(2,0); 

 O não atendimento ou 

insatisfatório (0,0). 

 

4,0 

(pontos). 

(E) Capacidade técnico-operacional 

da instituição proponente, por meio 

de experiência comprovada no 

portfólio de realizações na gestão de 

atividades ou projetos relacionado 

são objeto da parceria ou de 

natureza semelhante. 

 Grau pleno de capacidade 

técnico-operacional (1,0); 

 Grau satisfatório de capacidade 

técnico-operacional (0,5); 

 O não atendimento ou 

insatisfatório do requisito de 

capacidade técnico-operacional 

(0,0). 

 

1,0 

(ponto) 

Pontuação Máxima Global 
 10,0 

(pontos) 

 

14.4 A falsidade de informações nas propostas, acarretará a eliminação da proposta, 

podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição 

proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 

apuração do cometimento de eventual crime; 

 

14.5 O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao 

critério de julgamento, informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 

CNPJ: 15.295.113/0001-39 

 

29 

duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, 

dentre outras informações que julgar relevantes; 

 

14.6 Serão eliminadas aquelas propostas: 

 

14.6.1 Cuja pontuação total for inferior a 60,00 (sessenta) pontos; 

 

14.6.2 Que estejam em desacordo com este Edital, ou com valor incompatível 

com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção e de 

eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica e 

financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível; 

 

14.6.3 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem 

decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, 

assim considerada a média aritmética das notas lançadas por cada um dos 

membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de 

julgamento; 

 

14.6.4 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será 

feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A).  

 

14.6.4.1 Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com 

base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 

julgamento (B), (C), (D) e (E). Caso essas regras não solucionem o 

empate, será considerada vencedora a entidade que já realize o projeto 

proposto e com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão 

será decidida por sorteio. 

 

14.6.5 Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a 

mais adequada ao valor de referência constante do chamamento público, 

levando-se em conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e 
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os resultados previstos em relação ao valor proposto (art.27, §5º, da Lei nº 

13.019/2014); 

 

15. NÃO SERÃO FINANCIADOS OS SEGUINTES GASTOS 

 

15.1 Pagamento de taxas de gestão / administração ou provisões; 

 

15.2 Pagamento de juros ou multas de qualquer espécie;  

 

15.3 Aluguel de imóveis;  

 

15.4 Aquisição de imóveis;  

 

15.5 Elaboração de projetos;  

 

15.6 Indenizações; 

 

15.7 Despesas ou investimentos realizados e/ou contratados antes da formalização 

do instrumento contratual;  

 

15.8 Despesas com pessoal permanente ao quadro funcional das entidades 

proponentes;  

 

15.9 Gratificação, consultoria, Assistência técnica ou qualquer espécie de 

remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de órgãos ou de 

Entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal ou do Distrito 

Federal que esteja lotado ou em exercício em qualquer dos entes partícipes; 

 

15.10 Cerimonial (a exemplo, ornamentação/decoração, mestre decerimônia); 

 

15.11 Realização de despesas a título de taxa de administração gerencia ousimilar; 
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15.12 Pagamento de multas, juros ou correção monetária, inclusive aquelas 

decorrentes de pagamento ou recolhimento fora do prazo;edemais vedaçõeslegais. 

 

16. DA INTERPOSIÇÃO E ANÁLISE DOS RECURSOS 

 

16.1 Os proponentes inabilitados em qualquer etapa da seleção poderão interpor 

recurso no setor de protocolo, dirigido ao Presidente do Conselho, no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, a contar da data de publicação do resultado da etapa, 

protocolado no setor de protocolo na Casa dos Conselho com a secretaria executiva 

do CMDCA deste município, situada à Rua Gilberto  Carvelli, nº 45 Bairro Bíblia, de 

segunda a sexta-feira, do horário de 07h00min às 13:00 horas; 

 

16.2 Finalizado o prazo para interposição de recursos, a Comissão de Seleção terá o 

prazo de 3 (três) dias úteis, para proceder as análises dos recursos e proferir a 

decisão final. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir 

em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, 

informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato 

decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão; 

  

16.3 Recebido e conhecido o recurso pela Comissão de Seleção, esta terá 24 (vinte 

e quatro) horas, a contar do prazo final da análise para reconsiderar sua decisão, ou, 

nesse mesmo prazo submeter o recurso para julgamento pelo Pleno do CMDCA 

para proferir a decisão, sendo esta publicada no mural e site e/ou Diário Oficial da 

Prefeitura de Santana di Araguaia/PA; 

 

16.3 Os recursos interpostos após o decurso do prazo estabelecido neste Edital não 

serão conhecidos em razão de sua intempestividade, não cabendo recurso contra 

esta decisão. 

 
17. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 
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17.1 As entidades governamentais e não governamentais que tiverem suas 

propostas selecionadas serão publicados no site e/ou no Diário Oficial deste 

município (www.pmsantana.pa.gov.br; https://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/) e 

no mural da prefeitura Municipal de Santana do Araguaia/PA. 

 

18. HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA FASE 

DE SELEÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES RECURSAIS PROFERIDAS 

(SE HOUVER). 

 
18.1 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 

recurso, será publicado no Diário Oficial deste Município, o resultado definitivo do 

processo de seleção; 

  

18.2 O resultado final será homologado pela Plenária do CMDCA, tendo como 

referência os pareceres conclusivos elaborados pela Comissão de Seleção; 

 

18.3 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, § 

6º, da Lei Federal nº 13.019/2014). 

 

19. DO RECURSO FINANCEIRO 

 

19.1 O CMDCA destinará apenas a quantia de R$30.000,00 (trinta mil reais) 

referentes às parcelas depositidas em relação ao Termo de Ajustamento de Conduta 

realizado entre Ministério Público e Fazenda Terra Rocha, os quais serão divididos 

da seguinte forma: 

 

19.1.1 R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para projetos de entidades não 

governamentais; 

 

19.1.2 R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para projetos de entidades 

governamentais; 

 

19.1.2.1 Caso um dos segmentos não apresente projeto(s) ou apresente 

http://www.pmsantana.pa.gov.br/
https://diariooficial.pmsaraguaia.pa.gov.br/
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projeto(s) com valor Inferior a proposto acima, o valor poderá ser 

remanejado para outro segmento; 

 

19.1.2.2 A aplicação dos recursos para o projeto deverá atender ao 

cronograma financeiro pré-estabelecido; 

 

19.1.2.3 Os projetos serão financiados de acordo com a disponibilidade 

de recursos na conta do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - 

FMDCA e de acordo com o plano de aplicação do CMDCA 2021; 

19.1.2.4 As entidades poderão apresentar até 02 (dois) projetos. 

 

19.2 Os projetos encaminhados para avaliação do CMDCA não poderão ultrapassar 

o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a serem pagos conforme previsto no 

cronograma de aplicação; 

 

19.3 Os recursos financeiros serão repassados do FMDCA diretamente para a conta 

bancária especifica da instituição; 

 

19.3.1 A entidade proponente deverá obrigatoriamente abrir uma conta no 

banco oficial para o deposito do FMDCA ao projeto proponente. 

 

19.4 O financiamento não poderá pagar as despesas constantes no ITEM 15 deste 

Edital, somente poderá cobrir despesas que estiverem especificadas no plano de 

trabalho e que atendam ao objetivo proposto no projeto de acordo com orientações 

neste Edital; 

 

19.5 Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são 

provenientes do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para os 

projetos de 2022 é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), provenientes de um Termo de 

Ajustamento de Conduta realizado entre o Ministério Público do Estado do Pará e 

Fazenda Terra Rocha; 
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19.6 Os recursos correrão à conta da dotação orçamentária do orçamento do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

 

19.7. A dotação orçamentária será indicada após a escolha do(s) projeto(s) 

vencedor(es), com a indicação de orçamento suplementar que será 

encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores para aprovação. 

 

20. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

20.1 Os projetos/entidades selecionadas devem prestar contas em duas vias, sendo 

original e cópia (com páginas numeradas, rubricadas e a última assinada), junto a 

Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), devendo ser entregue 

bimestralmente na SEMAS e no CMDCA, a contar do início da execução do projeto 

até seu término; 

 

20.1.1 As Entidades deverão observar o descrito no termo de fomento e/ou 

colaboração para a entrega da prestação de contas. 

 

20.2 A instituição (projeto/entidade) deverá encaminhar relatórios 

financeiros/prestação de contas ao CMDCA e SEMAS, conforme orientações 

constantes neste Edital; 

 

20.3 A prestação de contas será analisada pela SEMAS em conjunto com o CMDCA 

de deste município; 

  

20.4 Quanto da prestação de contas, no caso da aquisição de equipamentos, 

materiais permanentes e/ou de consumo para execução de projetos, deverá ser 

apresentado a nota fiscal original que relacione os bens adquiridos contento marca, 
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qualidade, preço unitário, preço total de cada item destacando no rodapé da nota a 

origem dos recursos (FMDCA); 

 

20.5 No caso de cursos e palestras deverá ser apresentado relatório do evento, lista 

de presença dos participantes com número de CPF ou RG, fotos do evento, além de 

outros documentos comprobatórios que a SEMAS e o CMDCA julgar pertinente para 

comprovar a realização do evento;  

 

20.6 Ressalta-se que na conta bancária exclusiva não será admitida nenhuma 

movimentação financeira que não seja do projeto; 

20.7 Deverá ser encaminhada a SEMAS e ao CMDCA junto com a documentação 

da prestação de contas, os relatórios das atividades referente a aplicação do recurso 

financeiro; 

 

20.8 O CMDCA de Santana do Araguaia/PA, realizará o acompanhamento das 

atividades desenvolvidas pelas entidades conveniadas, através do monitoramento e 

avaliação de Prestação de Contas, visitas em qualquer fase do desenvolvimento das 

atividades e reuniões com asentidades. 

 

20.9. A(s) endidade(s) escolhida(s) neste Chamamento deverá(ão) entrar em 

contato com o Ministério Público do Trabalho a fim de comprovar(em) o efetivo 

emprego das verbas recebidas documentalmente e também por fotografias, 

sob pena de devolução dos valores e demais medidas cabíveis. 

 

20.9.1. As informações e documentos solicitados no item anterior deverão ser 

apresentadas por meio do serviço de peticionamento eletrônico do MPT, 

acessível no portal da Procuradoria, no endereço: http://www.prt8.mpt.mp.br/.  

 

21. ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO 

 

21.3 O CMDCA realizará o acompanhamento e o monitoramento dos Projetos 

financiados pelo FMDCA através da Comissão criada por meio da Resolução 

http://www.prt8.mpt.mp.br/
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específica nº 016/2021 e gestor do fundo; 

 

21.2 O acompanhamento das ações a que se refere o item 21.1, ocorrerá a partir da 

análise dos relatórios parciais (bimestrais) e final apresentados pelas entidades, das 

prestações de contas e de visitas in loco quando se fizer necessário; 

 

21.3 O CMDCA a SEMAS poderão solicitar, sempre que entenderem necessário, 

informações quanto à prestação de contas dos convênios de sua competência, 

sempre seguido das prerrogativas asseguradas aos órgãos de controle interno e 

externo; 

 

21.4 As Organizações da Sociedade Civil comprovarão a utilização dos recursos 

recebidos e aplicados, nos termos da parceria, observadas as exigências da 

legislação e normas editadas pelo Tribunal de Contas; 

 

21.5 Cabe ao agente político ou dirigente sucessor prestar contas dos recursos 

provenientes de convênios firmados pelos seus antecessores; 

 

21.5.1 Os conselheiros, representantes de organizações que estejam 

apresentando projetos neste edital, não poderão fazer análise do seu respectivo 

projeto ficando vedada a votação ou interferência no tocante ao resultado dos 

mesmos. 

 

22. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

 

22.1 É facultado a qualquer cidadão impugnar por escrito o Edital, em até 5(cinco) 

dias antes da data fixa da para o envio de projetos, devendo o CMDCA julgar e 

responder à impugnação em até  5(cinco) dias; 

 

22.2 Decairá do direito de impugnar os termos deste edital perante o CMDCA o 

proponente que não o fizer no prazo fixado. 
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23. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1 O descumprimento, total ou parcial, das obrigações assumidas acarretará a 

aplicação a juízo do Pleno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) das seguintes sanções, independentemente da rescisão do 

Convênio, facultada a defesa previa no prazo de 05 (cinco) dias: 

23.1.1  Advertência; 

23.1.2 Suspensão das parcelas;  

23.1.3 Suspensão temporária do direito de apresentar projetos junto ao 

CMDCA até a regularização dos compromissos estabelecidos no 

presente Edital;  

23.1.4 Nos casos apurados de má utilização dos recursos ou de desvio 

de finalidade, será obrigatória a devolução dos valores liberados, sem 

prejuízos das sanções criminais, cíveis e administrativas; 

23.1.5 Demais penalidades previstas em lei. 

 

Para a execução do projeto será formalizado um Contrato ou termo 

equivalente, que estabelecerá com clareza e precisão as condições para sua 

execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e 

responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da chamada pública 

e da proposta a que se vinculam, bem como do Capítulo III – Dos Contratos, da Lei 

8.666/1993. 

 

Santana do Araguaia/PA, em 07 de outubro de 2022. 

 

 

 

CATARINA DA LUZ CARVELI 

Secretária Municipal de Assistência Social / Gestora do FMDCA 

Portaria nº 008/2022 
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ANEXO I 

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 

 

Santana do Araguaia/PA ___ de ________ de 2022 

 
A Sua Senhoria o(a) Senhor(a) 

SUIANE MACHADO EVARISTO  

Presidente do CMDCA 

NESTA. 

 

ASSUNTO: Requerimento de Inscrição. 

 

 

Ilmo(a). Senhor(a) 

 

Atendendo ao Edital nº 002/2022 da Prefeitura Municipal de Santana do 

Araguaia, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) e Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), encaminhamos o 

Projeto (colocar o nome do projeto) para análise e seleção do Conselho Municipal do 

Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), objetivando captar recursos através 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) para 

execução em 2022 no valor de R$ (colocar valor). 

 

Para tanto encaminho os seguintes documentos solicitados: 

( ) Cópia da ata do mandato da diretoria em exercício; 

( ) Cópia de exemplar dos estatutos, regulamentos ou compromissos da instituição;  

( ) Declaração de funcionamento regular da instituição atestado pelo Município; 

( ) Cópia do CNPJ atualizado; 

( ) Cópia do CPF e da Carteira de Identidade do(a) Presidente da entidade ou cargo 

equivalente; 

( ) Certidões Negativas: de Débito Municipal, Estadual e Federal;  
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Neste ato, DECLARO estar ciente e de acordo com as condições 

expressas no Edital nº 002/2022.  

Termos em que, 

Pede Deferimento. 

 

Atenciosamente,  

 

 

___________________________________ 
Assinatura do Presidente ou equivalente 
Da OSC ou Programa Governamental



 

ANEXO II 
FICHA DE INSCRIÇÃO 

 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Presidente ou equivalente 
Da OSC ou Programa Governamental 

Responsável pelo Projeto 
 
 

 

1. DADOS DA  ENTIDADE 

Nome: 

CNPJ nº: 

Endereço:                                                                                      Nº:         Bairro: 

Telefone: Fax: E-mail: 

Cidade:                                                                   CEP:                

Nome do responsável legal da entidade: 

Telefones: Fax: E-mail: 

Nome do responsável técnico do projeto: 

Telefone: Fax: E-mail: 

2. Certificações/RegistrosdaEntidade 
(    ) Utilidade Pública Estadual 

(    ) Utilidade Pública Municipal (   ) CMDCA      (   ) CMAS   (   )CMS            (   )CME 
(    ) Outras, quais? 

3. Registrono CMDCA ou outro (identifique) nº: Validade do Registro: 

4. FOCO (marque com um “X” uma ou mais opções) 

Estimulo à alimentação saudável e consciente 
 

Estimulo às atividades tecnológicas, artisticas, esportivas, culturais 
e de lazer que promova inclusão social de crianças e adolescentes 

 

Ações de prevenção, inclusão social, promoção e intervenção com 
crianças e adolescentes. 

 

Prevenção ao uso de substâncias psicoativas 
 

Prevenção e combate das negligências, violências e violações de 
direitos contra crianças e adolescentes 

 

Ações voltadas ao mundo do Trabalho 
 

Educação sexual e prevenção de gravidez e DST’s na adolescência 
 

Ações para casos de déficit de aprendizagem, deficiências, 
transtornos psicológicos e/ou psiquiátricos. 

 



 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

DECLARO, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da 

Lei nº 13.019/2014, que a [identificação da organização da sociedade civil e/ou 

programa social]: 

Dispõe de instalações e outras condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 

das metas estabelecidas. 

OU 

Irei contratar ou irei adquirir com recursos da parceria as condições 

materiais para odesenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metasestabelecidas. 

OU 

Dispõe de instalações e outras condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 

das metas estabelecidas, bem como, ainda, irei contratar ou irei adquirir com 

recursos da parceria outros bens para tanto. 

 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações 

acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da 

versão final da Declaração. 

Santana Araguaia/PA,  de de 2022. 

 

___________________________________ 
Assinatura do Presidente ou equivalente 
Da OSC ou Programa Governamental 

Responsável pelo Projeto 
 
 
 

 



 

ANEXO IV 

 

DECLARACAO DE RECEBIMENTO DO RECURSO FMDCA 

 

 

 

DECLARO para devidos fins que o recurso recebido no valor de 

______________ serão regularmente empregados aos fins a que se destinaram, de 

acordo com a Lei, cuja prestação de contas será montada conforme os requisitos do 

Edital nº001/2021 FMDCA, sendo que todos os documentos de despesa estão 

legíveis e devidamente assinados pelo presidente da entidade. 

Santana do Araguaia PA, __________/___________/2022. 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Presidente ou equivalente 
Da OSC ou Programa Governamental 

Responsável pelo Projeto 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 

a qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins 

de prova junto à Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia/PA, para os efeitos e 

sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito emmora ou situação de 

inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos 

de dotações consignadas nos orçamentos do Município, na forma deste Plano de 

Trabalho/Atendimento. 

Santana do Araguaia PA, __________/___________/2022 

 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Presidente ou equivalente 
Da OSC ou Programa Governamental 

Responsável pelo Projeto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO VI 
 

RESUMO/MODELO DO PROJETO 
 

 
 
 
 
 
 
 

TITULO/NOME DO PROJETO  
Nome da entidade proponente 

 
 
 
 
 

 
Eixo e proposta que se busca executar 

 
 
 
 
 

 
 
 
_________________________________ 
Assinatura do Presidente ou equivalente 
Da OSC ou Programa Governamental 

Responsável pelo Projeto 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santana Araguaia/PA 
 2022 
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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE 
Identificação da entidade responsável pelo projeto: Razão Social:CNPJ: 

Nome: 

Modalidade de acordo com o Edital: 

CGC/CNPJ: 

Conta Bancária: 

Endereço: 

Bairro: 

Contato (telefone e email): 

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE PROPONENTE 

Nome: 

CPF nº: 

Função / Profissão: 

Endereço: 

Contato (telefone e email): 

Mandato: 

4. APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE 
Faça uma breve apresentação da Entidade, há quanto tempo presta o serviço para esta 

municipalidade, público atendido, relevância social, etc. 

5. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Faça uma breve apresentação do Projeto. 

6. JUSTIFICATIVA 
Explique os motivos que levaram a propor o projeto. Qual a importância do Projeto? 

Por que ele deve ser realizado? 

7. OBJETIVO GERAL 
Qual principal objetivo que se espera alcançar com a proposta deste projeto? 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Quais os demais objetivos que se almeja alcançar na aplicação deste projeto? 

9. PÚBLICO ALVO 

Quantidade total estimada de beneficiários diretos. 

PÚBLICO TOTAL DE ATENDIMENTOS 

Criança  

Adolescentes  

Famílias  

Perfil dosbeneficiários: 

Descrever itens como faixa etária, bairros de origem, situações de risco ou violações de direitos, 
fragilidades que estão expostos. 
Critérios de seleção: 
Local de execução doprojeto: 
Período total de execução doprojeto: 
Dias e período de atendimento doprojeto: 

Mencionar dia da semana e horários de início e termino das atividades do projeto. 

10. ESTIMATIVA DE PÚBLICO 
Informe a quantidade de público que se espera atingir com o projeto 

11. METODOLOGIA 
Descreva como serão executadas as ações do projeto, identificando um cronograma geral de 

atividades, tipo de recursos humanos a ser utilizados, monitoramento e avaliação das 
atividades, local e horário de execução do projeto, parcerias, entre outros. 
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12. RECURSOS HUMANOS 
Relacione os profissionais envolvidos nas ações da parceria. Utilize quantas linhas for 

necessário. 

Profissional Quantidade 
Carga 
Horária 

Valor 
Mensal 

Valor dos 
Encargos 

Valor Anual 

      

      

      

13. FORMA DE CONTRATAÇÃO 
Informe a forma de processo seletivo a ser adotada pela OSC, assim como seus critérios 

norteadores. 

14. FORMA DE PAGAMENTO 
Informe a forma de pagamento efetuado pela OSC ao profissional contrato 

15. CUSTOS INDIRETOS 
Relacione os custos indiretos com para o cumprimento da execução  

do objeto da parceria 

Item Especificação Referência Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

      

      

16. INSTITUIÇÃO QUE APOIARÃO O PROJETO OU QUE MANTERÃO VINCULOS 
OPERACIONAIS COM A ENTIDADE EXECUTORA NO PROCESSO DE EXCUÇÃO DOPROJETO. 
Nomeie as instituições (órgãos públicos, organizações não governamentais, associações de bairro, 
empresas, etc.) e indique o tipo de apoio que fornecera a proposta de ação ou o tipo de vínculo que 

manterá com a organização executora. 

Nº INSTITUIÇÕES APOIADORAS TIPO DE APOIO OU VINCULO 

   

   

   

   

17.   DEAÇÃO: 
Descreva na tabela abaixo as ações que serão realizadas em 2020 diretamente junto ao 

público-alvo indicado no item 2. 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

Nº META AÇÃO RESPONSAVEL PRAZO 

     

     

     

     

     

18.  RESULTADOSESPERADOS: 
Indique as transformações que a execução do projeto deverá gerar na situação das crianças 

eadolescentes. 
Indique as transformações que a execução do projeto deverá gerar para outros públicos (familiares, 

profissionais, etc.). 

19. MONITORAMENTO E AVALIACAO DOSRESULTADOS: 

Indique os procedimentos e instrumentos de avaliação do projeto. 

20. ORÇAMENTO DOPROJETO: 
Indique no quadro abaixo as despesas que serão  

necessárias para a execução do projeto. 

DESCRIÇÃOD RECURSOS RECURSOS DETALHAMENTO EXPLIQUE A 
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_________________________________ 
Assinatura do Presidente ou equivalente 
Da OSC ou Programa Governamental 

Responsável pelo Projeto 
 

 
 
 
 
 

AS DESPESAS DA 

CONCEDENTE

/ FMDCA- R$ 

DO 

CONVENENT

E R$ 

DAS DESPESAS 

(O QUE 

COMPRAR) 

NECESSIDADE 

(Motivo) 

     

     

     

     

     

                                                                        TOTALGERAL  R$:  R  

Indique no quadro abaixo os recursos humanos necessários para execução do projeto 
indicados o perfil ou a formação de cada profissional, a função que cada um exercerá 
na execução do projeto e carga horária semanal de trabalho de cada um. Voluntários 

também devem constar na tabela: 

Nº 
Recursos Humanos (nome e 

escolaridade concluída e nº de 
registro em conselho de Classe 

Função na 
execução 
do projeto 

Carga 
Horária 
semanal 

Remuneração 

R$ 

     

     

     

TOTAL DOS RECURSOS 

Informações complementares sobre o Recursos Humanos (se for o caso). Síntese dos 
custos para execução do projeto. Atenção: Lance no quadro abaixo os totais indicados 

nos quadros anteriores. 

ITENS DE DESPESA VALOR EM R$ 

Total Despesa  

Total Recursos Humanos  

Total Geral a ser solicitado para o FMDCA  

Total Geral da Entidade  

Cronograma físico-financeiro: Indique na tabela abaixo o cronograma de desembolso. 

PARCELA VALOR R$   MÊS 

   

   

   

   



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 

CNPJ: 15.295.113/0001-39 

 

48 

ANEXO VII  

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
 

1.DADOSCADASTRAIS: 

NOMEDA INSTITUIÇÃO: CNPJ: 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

(  ) SemFinsLucrativos 

(  ) Cooperativa 

(  ) Religiosa 

A) EM CASO DE ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS: 
 
 COMPROVAR POR MEIO DE CLÁUSULAS EXPRESSAS NO ESTATUTO QUE: 

 
NÃO HÁ DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SEUS SÓCIOS OU ASSOCIADOS, CONSELHEIROS, DIRETORES, 
EMPREGADOS, DOADORES OU TERCEIROS EVENTUAIS RESULTADOS, SOBRAS, EXCEDENTES 
OPERACIONAIS, BRUTOS OU LÍQUIDOS, DIVIDENDOS, ISENÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, 
PARTICIPAÇÕES OU PARCELAS DO SEU PATRIMÔNIO, AUFERIDOS MEDIANTE O EXERCÍCIO DE 
SUAS ATIVIDADES; 
 
HÁ A APLICAÇÃO INTEGRAL DO RECURSOS NA CONSECUÇÃO DO RESPECTIVO OBJETO SOCIAL 
DE FORMA IMEDIATA OU POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PATRIMONIAL OU FUNDO DE 
RESERVA; 
 
POSSUI OBJETIVOS VOLTADOS À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E FINALIDADES DE RELEVÂNCIA 
PÚBLICA E SOCIAL; 
 

EM CASO DE DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE, O RESPECTIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SERÁ 
TRANSFERIDO A OUTRA PESSOA JURÍDICA DE IGUAL NATUREZA QUE PREENCHA OS REQUISITOS 
DA LEI Nº 13.019/2014 E CUJO OBJETO SOCIAL SEJA, PREFERENCIALMENTE, O MESMO DA 
ENTIDADE EXTINTA. 
 
 CNPJ QUE CONTENHA INFORMAÇÃO EXPRESSA (CÓDIGO) DE QUE SE TRATA DE ENTIDADE SEM 
FINS LUCRATIVOS; 
 
 BALANÇO PATRIMONIAL (PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA ENTIDADE); 
 

B) CASO A OSC (SEM FINS LUCRATIVOS, COOPERATIVA OU ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA) FOR 

AÚNICA NO TERRITÓRIO DA CIDADE DE TUBARÃO, COMPROVAR ESSA CONDIÇÃO POR MEIO 

DECERTIDÃO DOCARTÓRIODE REGISTROS. 

ENDEREÇO: BAIRRO: 

CIDADE: U.F. CEP: 

TELEFONE: FAX E-MAIL: 

CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DA ENTIDADE BANCO AGÊNCIA 

NOME DO RESPONSÁVEL: CPF: RG: 

PERÍODO DE MANDATO: CARGO: TELEFONE: 

2- PROPOSTA DE TRABALHO: 

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: 
PRAZO DE EXECUÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

  

PÚBLICO ALVO:  

OBJETO DE PARCERIA: 
Descrever de forma clara e objetiva, os resultados parciais e o impacto final esperado como desenvolvimento 
do projeto. É o objetivo geral da proposta. 

OBJETIVO GERAL 
Deveres um ir e apresentar a ideia central de um trabalho, descrevendo também a sua finalidade. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Os objetivos específicos darão uma maior de imitação ao tema, além de detalhar os processos necessários 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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para a realização do trabalho. Resumir e a presentar a ideia central. 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA (DEVENDO SER DEMONSTRADO O 
NEXO ENTRE ESSA REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDAS) 
 
Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade identificada 
de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e quantitativos, evitando-se dissertações 
genéricas sobre o tema. 

Falar dos indicadores do estado/município: número da população, número de crianças e adolescentes e/ou 
outros números que contribuam para relacionar a realidade com o objeto da parceria proposta. 

Realizar um diagnóstico como indicadores sobre a temática a ser abrangidos pelo projeto e, especialmente,  
dados que permitam a análise da situação em âmbito municipal, regional, estadual ou nacional, conforme a 
abrangência das ações a serem executadas. 

Expor os resultados esperados ao fim do projeto, bem como as metas e explicar como o cumprimento das 

metas pode transformar a realidade descrita nos parágrafos anteriores. 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 
 
Justificar a importância da atividade/projeto 

3–METODOLOGIA: 

 

3.1–FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS 
 
Explicar a metodologia prevista para cada uma das atividades que compreendem a execução das metas 
indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede. 
 
Explicar o tipo de trabalho, o instrumental a ser utilizado (questionário, entrevista etc.), o tempo previsto, a 
equipe de pesquisadores e a divisão do trabalho, as formas de tabulação e tratamento dos dados, enfim, tudo 
aquilo que será utilizado para a execução do projeto. 

META ETAPA/FASE ESPECIFICAÇÃO INDICADORES DURAÇÃO 

    INÍCIO TÉRMINO 

      

      

4– PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA (R$) 

RECEITA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE 

(CONTRAPARTIDA) 

   

CONCEDENTE    

TOTALGERAL    

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE 

(CONTRAPARTIDA) 

   

PROPONENTE 

(CONTRAPARTIDA) 

   

CONCEDENTE    

TOTALGERAL    

5–CRONOGRAMADEDESEMBOLSO(R$) 

5.1–CONCEDENTE 

META 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

       

META 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 

       

5.2–PROPONENTE–ORGANIZAÇÃOPARCEIRA(CONTRAPARTIDA) 
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META 1ºMÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

       

META 7ºMÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 

6–DETALHAMENTOSDAAPLICAÇÃODOSRECURSOSFINANCEIROS 

ESPECIFICAÇÃOCUSTEIO VALOR 

01 Pessoaleencargos  

02 Materialdeconsumo  

03 Serviçosemanutenção  

ESPECIFICAÇÃOINVESTIMENTO VALOR 

04 Obras e instalações  

05 Equipamentos e Materiais Permanentes  

TOTAL  

TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO  

 6.1– RECURSOS HUMANOS 

Cargo Qtde Atribuições 
Funcionário 
da OSC/não 

Jornada 

de 

trabalho 

dedicada 

ao projeto 

Remuneração* Encargos* 
Natureza 

 da 
contratação 

        

        

        

*Obs:Gastos com remuneração e encargos é uma previsão, que podem ser alterados de acordo com cada 
sindicato no ano vigente. 

 

6.2– CUSTOS INDIRETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

Descrever quais são os custos indiretos para a execução do projeto. 
Exemplo: internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água, luz, contador. 

7– DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e/ou PROGRAMA 

GOVERNAMENTAL, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para os efeitos e sob as penas 

da Lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou 

qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações 

consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de 

Trabalho. 

 

Pede Deferimento. 

 

 

 

 

Santana do Araguaia/PA, ......./......./2022 

 

 
___________________________ 

Assinatura do Presidente ou equivalente 
Da OSC ou Programa Governamental 

Responsável pelo Projeto 
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ANEXO VIII 
 

FICHA CADASTRAL DOS PROGR A MAS/ PROJETOS DE ENTIDADES 

1. PROGRAMA / PROJETOS: 

Nº de Inscrição:  

DADOS DA  ENTIDADE 

Nome: 

  CNPJnº:                                       

Endereço:                                                                                      Nº:         Bairro: 

Telefone: E-mail: 

Cidade:                                                                   CEP:                

II. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE( Presidente): 

Nome 

CPF: RG: 

Telefone: E-mail: 

Horario de Funcionamento da entidade Manhã: _________                 Tarde: 
_______ 

 

III – INFORMAÇÕES SOBRE O RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA: 

Nome 

CPF: RG: 

Telefone: E-mail: 

Endereço:                                                                                      Nº:         Bairro: 

 Formação:  

IV –INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O PROGRAMA / PROJETO: 

OBJETIVO:  

 

Area de Atuação (     ) Assistencia Social 

(     ) Saúde 



 
 
 

ESTADO DO PARÁ 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS 

CNPJ: 15.295.113/0001-39 

 

52 

(     ) Educação, Cultura, Esporte e lazer 

(     ) Defeza de Direitos 

 (     ) Profissionalização 

 

Tipo de Atendimento (     )  Abrigo (     )  Combate ao trabalho Infantil 

(     ) Reforço Escolar (     )  Combate as Drogas 

(     ) Profissionalização (     )  Combate a Exploração 
Sexual 

(     ) Trabalho com Familias (     ) Deficientes / Especiais 

(     )  Combate ao Suicidio (     )   Atividades Socio - 
educativas 

(     ) Combate a desnutrição (     ) Orientação e apoio 
Sociofamiliar 

(     ) Defesa jurídico-social (     ) Apoio socioeducativo em 
meio aberto 

(     ) Liberdade assistida (     ) Acolhimento institucional 

(     ) Semiliberdade (     ) OUTRO 

 

V – INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA/ PROJETO 

1. Já possuiu registro no CMDCA:  ) Sim   ( ) Não 

2. O programa já recebeu ou recebe recurso do 
FMDCA: 

 ) Sim   ( ) Não 

Se sim, especificar:  

ALVARÁ: 
 

 Funcionamento - Nº 

 Data de validade:  

Modo de FUNCIONAMENTO: 
 
 

Dias 
(    ) Ininterrupto ( 24 horas) 
(    ) 5 dias da semana ( segunda-feira a 
sexta-feira) 
(    ) Outro   

Horário 
(    ) Integral ( 24 horas) 
(    ) Manhã _____   ) Tarde _____ 
(    ) Outro   

VI – INFORMAÇÕES SOBRE O ATENDIMENTO REALIZADO: 

Faixa Etaria Atendida (     ) 0 a 6 anos   Quant  (     )  Masculino  (     ) 
Femenino 

(     ) 6 a 10 anos  Quant (     )  Masculino  (     ) 
Femenino 

Total de Crianças  
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(     ) 10 a 12 anos  Quant (     )  Masculino  (     ) 
Femenino 

(     ) 12 a 18 anos  Quant (     )  Masculino  (     ) 
Femenino 

 Total de Adolescentes  

3. O programa atende outro tipo de público:  ) Sim ( ) Não 

4. A entidade adota Algum tipo de critérios para realizar o 
atendimento?  

 ) Sim ( ) Não 

Se sim, assinalar: 
(   ) Domicílio/área geográfica 
(   ) Renda familiar e per capita 
(   ) Idade 
(   ) Nº. membros/família 
(   ) Avaliação diagnóstica 
(   ) Vulnerabilidade social 
(   ) Situação da violação de direitos 
(   ) Outro. Especificar:   

5. A entidade adota critérios de desligamento no programa: (   ) Sim   (   ) Não  
Se sim quais: 

6. O atendimento é feito de forma: (    ) Individual (   ) Em Grupo 

7. Que profissionais são envolvidos no processo de 
atendimento: 

(    ) Assistente Social 

(    ) Psicólogo 

(    ) Educador 

(    ) Pedagogo 

(    ) Advogado 

(    ) Outros: Especificar :  

VI – METODOLOGIA ADOTADA PELO PROGRAMA/ PROJETO 

8. Quais atividades de caráter pedagógico são 
desenvolvidas pelo programa: 

(  ) Recreativas (jogos, campeonatos, 
brincadeiras) 
(   ) Esportivas (jogos, campeonatos, 
treinos) 
 

(   ) Artísticas ( pintura, música, dança, 
coral, teatro etc.) 
 

(   ) Lazer (TV, rádio, viagens, 
passeios, etc.) 
 

(   ) Profissionalização ( ) Outra. Especificar:   

9. Descreva, de forma sucinta as atividades realizadas: 

  
 
 
 

10. Desenvolve ações junto às famílias e a comunidade:  
(     ) Sim   (     ) Não  
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Se sim quais: 
 

VII – EQUIPE VINCULADA AO PROGRAMA/ PROJETO 

Função Área de Trabalho Nível de escolaridade 

   

   

   

   

VIII– EM SE TRATANDO DE PROGRAMA NA MODALIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 
RESPONDER ÁS SEGUINTES QUESTÕES 

11. Qual a modalidade adotada pelo programa:  
  

Quantidade 

(      ) Abrigo   

(      ) Casa de Passagem   

(      ) República  

(      ) Casa Lar   

12. O caráter do acolhimento  abrigamento é 

(      )  transitório  (      ) definitivo? (     ) OUTRO 

13. Como é trabalhada a preservação do núcleo familiar?  

14. Como é realizada a inserção em família substituta, quando esgotados os 
recursos de manutenção na família de origem? 

 

15. De que forma é trabalhada o princípio do não desmembramento de 
grupo de irmãos? 

 

16. A Coordenação do programa tem conhecimento se acolhe crianças e 
adolescentes que tem irmãos ou parentes em outras entidades? 

(     ) Sim ( ) Não 

17. É evitado a transferência para outras entidades de crianças e 
adolescentes abrigados? 

(     ) Sim ( ) Não 

18. Há participação dos abrigados/acolhidos na vida da comunidade local? (     ) Sim ( ) Não 
Em quais atividades? 
__________________

______ 

19. O programa recebe adolescentes gestantes?  (     ) Sim ( ) Não 

20. Qual a periodicidade das visitas permitidas aos familiares das crianças e 
adolescentes? 

(    ) Diária  
(    ) Semanal  
(    ) Mensal  
(    ) Não definida  
(    ) Outra. Especifique: 

21. Qual a relação estabelecida pelo programa com as seguintes instâncias: 

Juizado da Infância  (     ) Satisfatório 
(     )  Insatisfatório 
(     )  Razoavel 
(     )  Inexistente 
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Santana do Araguaia/PA, ______ de ____________ de 2022. 

 

________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotoria (     ) Satisfatório 
(     )  Insatisfatório 
(     )  Razoavel 
(     )  Inexistente 

 CMDCA (     ) Satisfatório 
(     )  Insatisfatório 
(     )  Razoavel 
(     )  Inexistente 

 Conselhos Tutelares (     ) Satisfatório 
(     )  Insatisfatório 
(     )  Razoavel 
(     )  Inexistente 
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ANEXO IX 

TERMO DE FOMENTO E/OU COLABORAÇÃO 

 

TERMO DE FOMENTO Nº ........... 

Edital de Chamamento Público nº. ......./2022 

TERMO DE FOMENTO CONJUNTO SEMAS/CMDCA Nº ........../2022 

 

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTANA DO 

ARAGUAIA/PA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 

A (...), COM A ANUÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE (CMDCA) E REPASSE DE RECURSOS FINANCEITOS DO FUNDO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura Municípal de SANTANA DO 

ARAGUAIA/PA, localizada na Praça dos Três Poderes, s/nº Bairro Centro, inscrito no CNPJ sob nº 

..................., representado pelo Prefeito EDUARDO ALVES CONTI, nos termos do Decreto nº ........, 

por intermédio da Secretaria Municipal de Assistencia Social, neste ato pelo representada pela 

Senhora Catarina da Luz Carveli, Gestora da Pasta nos termos do Decreto nº 008/2021 e gestora do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do Decreto nº 1.658/2021, e 

do outro lado a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (nome da organização e/ou programa 

governamental), devidamente registrado(a) no CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) de Santana do Araguaia/PA, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº (..................................) com endereço à (.........................................) em Santana do Araguaia/PA, 

CEP nº (...........................), Estado do Pará, Santana do Araguaia/PA, neste ato representado por 

seu Presidente, o Sr. (....................................), doravante denominada simplesmente OSC, com a 

anuência do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

(CMDCA), criado pela Lei Municipal nº 828/2019, de 11 de março de 2019, com sede á Avenida 

Gilberto Carveli Filho, nº 45, Bairro Centro, neste ato representado por sua Presidente, a Senhora 

Suiane Machado Evaristo, qualidade de órgão administrador dos recursos do FUNDO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conforme o Decreto nº 1.676/2021, de 07 de 

abril de 2011, doravante denominado simplesmente FMDCA, têm entre si justo e convencionado 

celebrar o presente Termo com o objetivo de financiar a execução do PROJETO XXXXXXXXXXXX, 

mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1ª. Constitui objeto deste Termo de Fomento o financinanciamento, a execução, do PROJETO 

(descrever o nome do serviço/projeto a ser executado e seu objetivo), seu respectivo plano de 

trabalho, aprovado pelo CMDCA, mediante repasse de recursos oriundos do Fundo Municipal dos 
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Direitos da Criança e do Adolescente, de acordo com o Edital 002/2022, a Resolução nº 06/2021 

(CMDCA), que Dispõe Sobre Os Parâmetros Para O Funcionamento Do Fundo Municipal Dos 

Direitos Da Criança E Do Adolescente E Dá Outras Providências, a Resolução nº 015/2021 

(CMDCA), Estabelece critérios acerca do uso dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente–FMDCA para investimentos em aquisição, construção, reforma, 

manutenção e/ou aluguel de imóveis públicos e/ou privados, para uso exclusivo da Política da 

Infância e da Adolescência de Santana do Araguaia/PA, a Resolução nº ..../2022 (CMDCA),  Constitui 

a Comissão para execução, avaliação,  aprovação e monitoramento de prestação de contas do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do (CMDCA) de Santana do Araguaia/PA, 

para mandato de 2022/2023, e a Resolução nº 17/2021 (CMDCA), que Dispõe Sobre Critérios De 

Apresentação, Avaliação E Aprovação De Projetos A Serem Financiados Pelo Fundo Municipal Dos 

Direitos Da Criança E Do Adolescente De Santana Do Araguaia/PA. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O projeto compreende o Plano de Trabalho, Formulário de Apresentação do 

Projeto, Orçamento Analitico, Cronograma Físico Financeiro, Resolução nº 17/2021–CMDCA, 

Dispõe Sobre Critérios De Apresentação, Avaliação E Aprovação De Projetos A Serem Financiados 

Pelo Fundo Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente De Santana Do Araguaia/PA, 

aprovados na Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 10 de junho de 2021, do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santana do Araguaia/PA, cujas cópias fazem 

parte integrante deste Termo de Fomento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

2ª. São obrigações do MUNICÍPIO: 

a) Repassar os recursos do FMDCA nos termos previstos neste Termo de Fomento; 

b) Acompanhar,  fiscalizar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Fomento, em conjunto 

com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente em harmonia com o que estabelece 

a Lei Municipal nº 828/2019; 

c) Solicitar a documentação necessária ao desenvolvimento e à conclusão do objeto deste Termo 

de Fomento; 

d) Receber os documentos encaminhados pela OSC, e juntá-los ao processo competente; 

e) Estipular o prazo máximo de 20 (vinte) dias, para que a OSC adote as providências necessárias 

para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Fomento, sempre que 

verificada alguma irregularidade, dando ciência ao CMDCA; 

f) Reter o repasse de recursos deste Termo de Fomento, quando a OSC não cumprir com suas 

obrigações aqui convencionadas, informando o CMDCA; 

g) Examinar a prestação de contas dos recursos repassados por meio de seu Órgão competente, 
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dando ciência ao CMDCA; 

h) Designar uma Comissão de Monitoramento entre os Conselheiros de Direito do CMDCA em 

Assembleia Geral Ordinária para acompanhar e execução do objeto deste Termo de Fomento; 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA OSC 

3º. São obrigações da OSC: 

a) Cumprir fielmente o objeto deste Termo, conforme modo, tempo e lugar definidos; 

b) Efetuar a prestação de contas em tempo hábil, nos termos das cláusulas sétima e oitava; 

c) Manter, durante toda aexecução do objeto deste Termo de Fomento, em 

compatibi l idade com as obrigações assumidas, a regularidade fiscal e todas as 

condições de habilitação e qualif icação exigidas na sua celebração; 

d) Assegurar o livre acesso dos agentes da Administração Pública, do controle interno e do Tribunal 

de Contas correspondente ao processo, documentos, às informações relacionadas a este Termo de 

Fomento, bem como aos locais de execução do objeto aprovado pelo CMDCA; 

e) Elaborar e encaminhar relatório técnico trimestral demonstrando impactos quantitativos e 

qualitativos, em comparação aos gastos com as atividades desenvolvidas, para avaliação das metas 

estabelecidas no Plano de trabalho e cumprimento dos objetivos pactuados neste Termo de 

Fomento; 

f) Dar início a execução do projeto no prazo máximo de 30(trinta) dias após a assinatura deste 

termo; 

g) Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com 

recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de 

inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à administração 

pública, na hipótese de sua extinção, de acordo com o art. 7.5 do Edital; 

h) A Contemplada concorda com a divulgação da parceria entre o CMDCA/FMDCA e/ou entre a 

entidade e o CMDCA/FMDCA, devendo ainda; 

i) A obrigatoriedade de divulgação do financiamento do Projeto pelo CMDCA/FMDCA em local 

visívelna entidade e na Internet, devendo ainda, enviar ao CMDCA relatorio com fotos do projeto a 

cada mês, objetivando a divulgação nas redes sociais do órgão; 

j) Incluir a logomarca do FMDCA e do CMDCA em todos os materiais de divulgação do projeto, 

sejam físicos ou eletrônicos. Deverá entregar/enviar exemplar deste material ao CMDCA como 

comprovação do atendimento a esta cláusula; 

k) Em qualquer evento relativo ao Projeto deverá divulgar amplamente que o mesmo foi 

contemplado com recursos do FIA, e o CMDCA deverá ser oficiado e atualizado a respeito, para 

que, possa enviar representante afim de acompanhar o andamento do projeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES COMUNS  
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4ª. Os partícipes, na execução e fiscalização deste ajuste, devem cumprir os ditames das 

Resoluções Normativas do CMDCA, assim como as exigências do Tribunal de Contas do Estado, a 

Legislação Municipal, Estadual e Federal que se aplicarem às parcerias com repasse de verbas do 

FMDCA-Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR 

5ª O valor máximo a ser repassado por meio do FMDCA, para execução do objeto deste Convênio 

é de R$XXXXX (xxxx reais). 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FMDCA E ORÇAMENTO 

 

6ª. Os recursos para execução do presente Termo de Fomento correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

Unidade Orçamentária: ...... 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

Dotação Orçamentária: .........  

Elemento de Despesa: ......  

Fonte: ...... 

 

6.1 O repasse dos recursos Fundo e efetivado pelo MUNICÍPIO, serão disponibilizadas com o prazo 

máximo de 10 (dez) dias após a assinatura do termo de fomento; 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A execução do presente Termo não acarretará qualquer encargo 

gravoso ou despesa extraordinária para o MUNICÍPIO; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos serão depositados em conta bancária específica do projeto, 

em nome da OSC, e toda a movimentação de recursos será realizada mediante transferência 

eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final; 

 

CLAÚSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

7ª. A Prestação de Contas deverá ser apresentada em duas vias, sendo original e cópia (com páginas 

numeradas, rubricadas e a última assinada), devendo ser entregue bimestralmente no Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Secretária Municipal de Assistência Social 

(SEMAS), a contar do início da execução do projeto até seu término. 

 

7.1 Toda essa documentação será enviada ao CMDCA bimestralmente, os relatórios das atividades 
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desenvolvidas com fotos e as notas fiscais referentes a aplicação do recurso financeiro  até o término 

do projeto após a conclusão do objeto deste Termo; 

 

7.2 O CMDCA de Santana do Araguaia - PA, realizará o acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelas entidades conveniadas, através do monitoramento e avaliação de Prestação de 

Contas, visitas em qualquer fase do desenvolvimento das atividades e reuniões com as entidades. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As prestações de contas deverão respeitar as instruções específicas do 

Tribunal de Contas. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O descumprimento ao estabelecido nesta Cláusula importará na 

devolução do recurso e suspensão do recebimento de quaisquer outros recursos financeiros por 

parte do FMDCA. 

 

8ª. A(s) endidade(s) escolhida(s) neste Chamamento deverá(ão) ainda entrar em contato com 

o Ministério Público do Trabalho a fim de comprovar(em) o efetivo emprego das verbas 

recebidas documentalmente e também por fotografias, sob pena de devolução dos valores e 

demais medidas cabíveis. 

 

8.1 As informações e documentos solicitados no item anterior deverão ser(em) apresentadas 

por meio do serviço de peticionamento eletrônico do MPT, acessível no portal da Procuradoria, 

no endereço: http://www.prt8.mpt.mp.br/.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA 

 

8ª. O prazo de vigência deste Termo é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 

do termo. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A prorrogação do prazo de vigência deste Termo, para fins de conclusão 

do projeto aprovado, deverá ser solicitada e justificada por escrito pela OSC ao CMDCA, com 

antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do seu término; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Desde que não implique em aumento de valor do repasse deste Termo e 

seja devidamente aprovado pelo CMDCA, a prorrogação será levada a efeito por meio de Termo de 

Aditamento, observada a legislação em vigor. 

 

CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO  

 

http://www.prt8.mpt.mp.br/
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9ª. Em caso de uso irregular ou indevido dos recursos repassados, a OSC, será notificada a restituir, 

no prazo de 30 (trinta) dias, os respectivos valores ao FMDCA, atualizados a partir da data de 

recebimento pelos Índices de Caderneta de Poupança, juros e atualizações monetárias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

 

10ª. Este Termo de Fomento poderá ser rescindido a qualquer tempo por descumprimento de suas 

cláusulas ou por infração legal, ou, ainda, por iniciativa de qualquer dos partícipes mediante 

notificação expressa e por escrito à parte contrária com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; 

PARÁGRAFO ÚNICO: O MUNICÍPIO detém a prerrogativa para assumir ou transferir a 

responsabilidade pela execução do objeto no caso de paralisação, de modo a evitar sua 

descontinuidade. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CONTROLE E  FISCALIZAÇÃO 

 

11ª. O acompanhamento e fiscalização do objeto deste Termo de Fomento será realizado pela 

Comissão Instituída para execução, avaliação, aprovação e monitoramento de prestação de contas 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do CMDCA de Santana do 

Araguaia/PA, de acordo com a Resolução nº 16/2021 (CMDCA); 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: O acompamhamento e fiscalização ocorrerão a qualquer dia e horario 

definido pela comissão, assim utilizando neste período instrumentos para apuração de satisfação 

dos beneficiáriosatendidos pelo Projeto, a fim de averiguar ocumprimento dos objetivos pactuados 

edasmetasprevistas no Plano de Trabalho. O Plano de Trabalho e o instrumento que integra a 

solicitação de convênio, contendo todo o detalhamento das responsabilidades assumidas pelos 

participantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E DEMAIS ENCARGOS 

 

12ª. Fica estabelecida a responsabilidade exclusiva da OSC pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando 

responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização 

da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria 

ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
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13ª. O foro competente a Secretaria Municipal de Assistencia Social (SEMAS,  neste  ato pelo 

representada pela Senhora Catarina da Luz Carveli, Gestora da Pasta de Asssitencia Social nos 

termos do Decreto nº. 008/2021 e gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, nos termos da Resolução nº 1.658/21, e do outro lado aorganização da sociedade civil 

(...................), devidamente registrada no Conselho Municipal dos Direitosda Criança e 

doAdolescente (CMDCA) de Santana do Araguaia/PA, inscrita no CNPJ/MF sob nº (....................) 

com endereço à (..........................) em Santana do Araguaia/PA, CEP nº (...................), Estado do 

Pará, no município de Santana do Araguaia/PA, neste ato para dirimir quaisquer questões relativas 

ao presente Termo de Fomento. E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, 

firmam o presente Termo de Fomento em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas 

testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos legais, pelo que eu, (NOME), o digitei, 

dato e assino. 

 

Secretário(a) Municipal de Assistência Social 
Gestora do FMDCA 
Portaria nº ...../..... 

 
 

Presidente do CMDCA 
Portaria nº ..../.... 

 
 

Presidente da OSC e/ou Programa Governamental 
CPF nº ..... 

 

Testemunha 1: ________________________________________________________ 

 

Testemunha 2: ________________________________________________________ 
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ANEXO IX 

FORMULÁRIO DE IMPUGANÇÃO DE EDITAL/RECURSO 

 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E/OU PROGRAMA GOVERNAMENTAL 

 

 

ITEM IMPUGNADO / ITEM RECORRIDO 

 

 

 

 

RAZÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: __________________/__________________/_____________ 

Assinatura: _________________________________________________________________ 
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ANEXO X 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

 

 

 

 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC/ou 

programa governamental] está ciente e concorda com as disposições previstas no 

Edital de Chamamento Público nº 002/2022 e em seus anexos, bem como que se 

responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações 

e documentos apresentados durante o processo de seleção.  

 

Local-UF, ____ de ______________ de 20___. 

 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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