CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAQUARI
Avenida Coronel Almeida, 60| Centro |CEP: 89.245-000
Fone: 47 3447-7777
|
e-mail: cmdca@araquari.sc.gov.br

EDITAL 2015/003/CMDCA
Financiamento de Projetos por Recursos do FIA
Publica o regulamento do processo de seleção
de projetos a serem financiados pelo fundo da
infância e adolescência exclusivamente na
modalidade de financiamento direto para
execução no exercício de 2016.
DO OBJETO:
Artigo 1. O presente Edital tem por objeto selecionar projetos de entidades governamentais e não
governamentais, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Araquari cujas atividades e finalidades específicas sejam voltadas à criança e ao adolescente, estejam
previstas em estatuto social da proponente e se relacionem diretamente às características das ações
aos quais concorrerão, a serem financiados com recursos do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, na forma de financiamento direto, celebrando convênio com a municipalidade e que
prevejam a execução dos projetos contemplados em 2016.
DOS EIXOS TEMÁTICOS
Artigo 2. Deverão ser contemplados um ou mais dos seguintes eixos temáticos:
1.
Promoção, proteção e defesa dos direitos do adolescente em conflito com a Lei e egressos.
Como exemplo:
a. Seminários, cursos, oficinas de formação e capacitação dos operadores do sistema;
b. Atividades artísticas, esportivas e culturais que promovam a inclusão social dos
adolescentes;
c. Profissionalização;
d. Serviços de defesa técnica dos adolescentes;
e. Atividades voltadas para o grupo familiar visando resgatar, promover e fortalecer
vínculos familiares e comunitários;
2.
Saúde. Como exemplo:
a. Desenvolvimento sócio cognitivo da criança e do adolescente em tratamento médico
hospitalar;
b. Humanização do atendimento incluindo sua família;
c. Iniciativas integradas de prevenção, proteção e atenção às crianças e adolescentes que
façam uso de substâncias psicoativas;
d. Fortalecimento/Restabelecimento dos vínculos familiares;
3.
Violência sexual Infanto-Juvenil. Como exemplo:
a. Atendimento especializado (proteção e defesa) de crianças e adolescentes vítimas de
abuso e exploração sexual;
b. Serviços de atendimento especializado (agressores de violência sexual);
c. Capacitação dos profissionais que atuam no atendimento;
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d. Atividades artísticas/culturais que promovam o desenvolvimento integral das criança e
do adolescente, em situação de tal violação;
e. Ações integradas de enfrentamento ao abuso, tráfico e exploração sexual de crianças e
adolescentes;
Trabalho Infantil e Infanto Juvenil. Como exemplo:
a. Ações integradas de enfrentamento do trabalho infantil;
b. Proteção do adolescente trabalhador;
c. Profissionalização de adolescentes como aprendizes;
Protagonismo Infanto-Juvenil. Como exemplo:
a. Desenvolvimento de ações das quais crianças e adolescentes atuam em defesa de seus
próprios direitos;
Convivência Familiar e Comunitária. Como exemplo:
a. Atividades sócio educativas que contemplem arte, cultura, esporte, lazer e tecnologia.
Fóruns de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Como exemplo:
a. Fortalecimento das ações de organizações atuantes no campo de direitos humanos de
crianças e adolescentes sobre temas relacionados à política nacional de defesa e
garantia dos direitos da criança e do adolescente;
Estudos e pesquisas sobre infância e adolescência. Como exemplo:
a. Projetos que visem a produzir conhecimentos na área de promoção, proteção e defesa
dos direitos da criança e do adolescente;
Capacitação de profissionais do SGD. Como exemplo:
a. Formação e capacitação de profissionais e educadores que atuam diretamente na
promoção e proteção dos direitos de crianças e adolescentes;
Práticas de promoção dos direitos da criança e do adolescente. Como exemplo:
a. Localização e Identificação de Crianças e Adolescentes desaparecidos;
b. Formas de acolhimento familiar e vínculos afetivos;
c. Ações de intervenção com crianças e adolescentes em situação de rua;
d. Ações com crianças e adolescentes com deficiência;
e. Atendimento sócio educativo especializado com abordagem de gênero e orientação
sexual;
Acolhimento. (Acolhimento Institucional, Acolhimento familiar, Famílias Acolhedoras). Como
exemplo:
a. Formação/capacitação de educadores que trabalham com crianças e adolescentes;
b. Ações voltadas para o reordenamento de programas;
c. Ações de reintegração familiar de crianças e adolescentes acolhidos em instituições ou
em famílias acolhedoras;
d. Ações de incentivo para adoções possíveis e tardias;
e. Programas de guarda;
f. Ações em repúblicas para adolescentes e recém saídos de instituições de acolhimento
ou de internação;
g. Ações sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na
forma do disposto no inciso VI, do § 3º do artigo 227 da Constituição da República e do
parágrafo 2º, do artigo 260 do Estatuto da Criança e do Adolescente, observadas as
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diretrizes do Plano Nacional e Estadual de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.
Parágrafo único: Os projetos selecionados sob financiamento direto comporão o “Banco de Projetos”
e serão financiados com recursos que o Fundo da Infância já detém. Serão pagos conforme
disposição de recursos na ordem de sua classificação.
DO RECURSO FINANCEIRO
Artigo 3. O FMDCA destinará a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), assim divididos:
I. R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) para projetos de entidades não-governamentais;
II. R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para projetos de entidades governamentais;
Artigo 4. Cada projeto terá o valor máximo de até R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
§1º: Exceção para os projetos das entidades tipificadas como acolhimento institucional e ou medidas
sócio-educativas e que apresentem projetos para os eixos I e XI o valor será de até R$10.000,00 (dez
mil reais)
Artigo 5. Os projetos serão financiados de acordo com a disponibilidade de recursos na conta do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias do
CMDCA 2016
DAS VEDAÇÕES
Artigo 6. É vedada a doação, cessão ou alienação de bens permanentes adquiridos com recursos do
fundo no prazo de 10 (dez) anos de sua aquisição.
Artigo 7. Aquisição de bens permanentes com recursos do fundo deve vir acompanhada de
justificativa detalhada e minuciosa da necessidade e impacto social da ação a ser desenvolvida, com
comprovação de que a entidade reúne condições de uso e manutenção pela entidade.
Artigo 8. É vedada a apresentação por pessoa jurídica de direito público ou privado em débito com a
Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal.
Artigo 9. Propostas de Entidades com registro vencido no CMDCA; ou de Proponentes que estiverem
com pendências relativas à prestação de contas ou com contas reprovadas em quaisquer convênios
firmados anteriormente com o CMDCA/FIA serão desconsideradas.
PÚBLICO ALVO
Artigo 10. O presente edital objetiva beneficiar projetos oriundos exclusivamente de Entidades de
Atendimento direto ou indireto de Crianças e Adolescentes na garantia, defesa e proteção de direito
humano de crianças e adolescentes no Município de Araquari, registradas no CMDCA.
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DOS PRAZOS
Artigo 11. São os seguintes os prazos a ser observados:

1
2
3
4
5
6

Etapa
Lançamento do Edital
Protocolo dos projetos no CMDCA
Análise pela Comissão Especial
Aprovação pelo CMDCA
Divulgação dos resultados/projetos escolhidos
Entrega da documentação do convênio/subvenção

Prazo
06/11//2015
27/11/2015 a 15/12/2015
16/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
Até 30 dias após liberação recursos

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS
Artigo 12. Os projetos descritivos, conforme Anexo I, deverão ser protocolizados na Secretaria de
Assistência Social, sito a Rua Coronel Almeida 60, Centro, nesta cidade, em dias úteis, no horário das
08:00 às 14:00, no período de 27 de novembro de 2015 a 15 de dezembro de 2015. Informações
adicionais podem ser obtidas neste mesmo endereço ou ainda pelo telefone 47 3447-7717 nos
horários citados para protocolo.
Artigo 13. O projeto deverá ser apresentado em original devendo as páginas ser numeradas
sequencialmente, rubricadas, assinadas pelo representante legal da instituição não governamental e
devidamente encadernadas.
Artigo 14. Cada entidade ou organização governamental poderá apresentar apenas 01 (um) projeto
por eixo temático.
REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO EDITAL
Artigo 15. A qualquer tempo o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, por motivo de
interesse público, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito à indenização ou reclamação
de qualquer natureza.
REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
Artigo 16. Poderão participar desta seleção de projetos sociais as instituições, programas ou serviços
que:
I)
Estejam registradas/inscritos no CMDCA
II)
Não estejam com o prazo de validade do registro no CMDCA vencido
III)
Não apresentem prestações de contas pendentes
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INSCRIÇÃO
Artigo 17. As entidades interessadas em participar do processo de seleção deverão protocolar por
ofício seus projetos, observando o contido neste edital, devendo ainda atender:
I. Projeto Descritivo na formatação do Roteiro para Apresentação de Projetos, conforme
ANEXO I deste Edital - uma via impressa, rubricada, encadernada e assinada pelo
responsável legal pelo programa governamental ou entidade não governamental e em
mídia eletrônica (por email: social@araquari.sc.gov.br no formato “*.pdf”). A ausência da
mídia eletrônica inabilita o projeto. Ainda sobre o projeto em formato digital, deverá se
apresentar o mesmo tal qual seu equivalente físico, contendo inclusive, as assinaturas e
rubricas tal como o original. Todas as folhas do projeto deverão conter rubricas dos
responsáveis apontados no próprio projeto.
II. Os documentos deverão ser protocolados em envelope fechado identificado conforme
modelo abaixo :

EDITAL 2015/003/CMDCA – FINANCIAMENTO DIRETO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Araquari/SC
COMISSÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS
PROPONENTE:
“___________________________________________________________”
Nome do Projeto:
“__________________________________________________________”

III. Os projetos que preveem aquisição de bens materiais, mão de obra, transportes,
equipamentos de informática, eletrônicos, eletrodomésticos, eletroportáteis, instrumentos
musicais, entre outros, deverão apresentar, no mínimo 3(três) orçamentos com as mesmas
especificações, exceto no caso em que houver apenas um fornecedor ou fabricante. Neste
caso a entidade deverá apresentar justificativa.
IV. Planilha orçamentária pormenorizada especificando, separadamente, com subtotais, os
itens a serem financiados como custeio e, ou investimento, cujas somas das linhas devem
apresentar valor igual ao total do projeto, uma via impressa, rubricada e assinada,
conforme modelo constante do Anexo III;
Artigo 18. Para as entidades governamentais, no ato da inscrição, não será necessário anexar o
Termo de Referência, mas é preciso prever custos de publicação da licitação, caso contrário estes
serão arcados pela Secretaria/Fundação proponente. O termo de referência será protocolado na
Unidade Administrativo Financeira da SAS, em até sete dias úteis após a aprovação do projeto.
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Artigo 19. Não haverá cobrança de taxa de inscrição e não serão aceitas inscrições via fax ou por
correio.
Artigo 20. 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.
AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS
Artigo 21. Os projetos apresentados serão analisados e remetidos à Comissão Especial designada
para este fim para análise dos documentos exigidos.
Artigo 22. Constatada a ausência de algum documento previsto, o proponente terá o prazo de 5
(cinco) dias para sua regularização, sob pena de indeferimento e considerado inabilitado.
Artigo 23. Os projetos documentalmente habilitados passarão para uma segunda etapa de avaliação
da mesma Comissão Especial, para serem analisados a partir de 14 itens/aspectos com pontuação de
0 a 2, no total de 28 pontos, conforme disposto no ANEXO II deste edital. Considerando préclassificados os que obtiverem pontuação igual e, ou superior a 18 pontos.
Artigo 24. Os projetos que tiveram pontuação inferior a 18 pontos, a comissão poderá solicitar ao
proponente mais informações ou adequações visando atender os critérios de análise da Matriz de
Pontuação, conforme o ANEXO II deste Edital, tendo a proponente até 5 (cinco) dias para retornar e
ser novamente submetido à avaliação, sob pena de serem desclassificados.
Artigo 25. A Comissão Especial em seu parecer deverá elencar os aspectos que foram considerados
no projeto para sua aprovação ou não.
Artigo 26. Serão considerados Tecnicamente Habilitados, os projetos que obtiverem pontuação igual
ou a superior a 18 pontos, os quais serão encaminhados à sessão plenária, para decisão e emissão de
Resolução autorizativa de carta de captação na forma regimental.
§ 1º: Havendo mais projetos habilitados do que recursos para pagamento direto, serão pagos na
ordem de classificação, ficando os demais em banco de projetos para posterior pagamento, na
eventualidade de se captar mais recursos.
§ 2º: A aprovação neste quesito, não acarreta na obrigação de pagamento do projeto, não havendo
recursos no FMDCA,
Artigo 27. Na eventualidade de entidade da Sociedade Civil, que tenha assento no Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, apresentar projeto, o conselheiro representante
da mesma não poderá emitir parecer e nem votar no referido projeto.
Artigo 28. É vedada a aprovação do mérito com ressalvas.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ARAQUARI
Avenida Coronel Almeida, 60| Centro |CEP: 89.245-000
Fone: 47 3447-7777
|
e-mail: cmdca@araquari.sc.gov.br

Artigo 29. As decisões sobre o que trata este edital serão comunicadas ao proponente mediante
publicação no mural e no site da Prefeitura Municipal de Araquari (www.araquari.sc.gov.br).
FINACIAMENTO DIRETO E CONVENIAMENTO
Artigo 30. A liberação do recurso deverá acontecer, preferencialmente, até o mês de junho de 2016.
Artigo 31. O repasse de recursos será feito por meio de convênio ou outro instrumento jurídico
legalmente previsto junto à Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS e reger-se-á pela
legislação Municipal e federal pertinentes.
Artigo 32. A fiscalização e a avaliação da prestação de contas dos convênios, ou outro instrumento
jurídico previsto, celebrados com recursos do FIA, são de competência da Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Artigo 33. O acompanhamento da execução do projeto financiado e a implementação dos programas
são de competência do Órgão Gestor e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
Artigo 34. O CMDCA poderá solicitar ao Órgão Gestor, sempre que entender necessário, informações
quanto à prestação de contas dos convênios de sua competência, sem prejuízo das prerrogativas
asseguradas aos órgãos de controle interno e externo, inclusive o controle direto da sociedade
assegurado pela Lei Federal 12.527/11.
Artigo 35. As Entidades Sociais e os Órgãos Públicos comprovarão a utilização dos recursos recebidos
e aplicados, nos termos do convênio, observadas as exigências da legislação e normas editadas pelo
Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.
USO DE IMAGEM DE PROJETOS PELO FIA
Artigo 36. Todo e qualquer destinador ou doador do Fundo, poderá vincular sua marca junto a um
projeto, desde que observando as seguintes regras:
I. Nunca se referir como destinador de tal projeto, mas de destinador do Fundo da Criança
(FIA/CMDCA/Araquari);
II. Se vincular ao projeto em tela, com o título de “Empresa Cidadã – Amiga do Projeto XXXX
/FMDCA/Araquari”; título este emitido pelo CMDCA, mediante requerimento da entidade
proponente do projeto.
Artigo 37. É obrigatória a referência ao CMDCA de Araquari nos materiais de divulgação das ações,
projetos e programas que tenham recebido financiamento do FIA municipal, como fonte pública de
financiamento.
§1º Esta referência também se aplica em qualquer menção pública do projeto como em entrevistas,
releases, eventos que abordem o projeto.
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§2º Quando se tratar de material para impressão ou confecção, deverão ser enviadas uma prova
(digital) para ciência e apontamentos do CMDCA, antes de sua produção.
Artigo 38. Quando solicitado pelo CMDCA às entidades conveniadas terão de elaborar e apresentar
seus “cases” do projeto, com objetivo de prestar contas à comunidade, divulgar e captar recursos
para o FIA de Araquari e consequentemente para a Entidade. Por “case” do projeto, se entende
dossiê com o registro audiovisual, fotográfico das seguintes situações como exemplo: testemunhos
pessoais sobre a execução do projeto, amostras dos materiais gráficos usados, mídia (se aplicável),
entre outros.
INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE SUCESSO DO PROJETO
Artigo 39. A entidade deverá manter cadastro dos participantes do projeto e da lista de espera,
contendo informações como nome, endereço, nome dos pais, telefones, e-mail, idade, sexo da
criança ou do adolescente atendidos no projeto, notas escolares antes do início do projeto e no final
do projeto. Estas informações deverão ser atualizadas e estar em planilha de excell ou similar e
enviadas ao CMDCA até a data de prestação de contas da última parcela do convênio. Pois serão
utilizadas para verificar a viabilidade econômica do projeto (metodologia de avaliação econômica de
projetos sociais).
Artigo 40. Nos indicadores enviados devem estar contemplados os indicadores de resultados
conforme descrito no projeto, pela entidade.
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 41. O não cumprimento de quaisquer dos requisitos descritos neste edital poderá implicar no
imediato indeferimento da proposta.
Artigo 42. O acompanhamento da aplicação dos recursos do FIA, a implementação dos programas,
projetos e atividades beneficiadas são de competência do CMDCA e do Gestor do Fundo, que,
segundo critérios e meios próprios, poderão solicitar aos responsáveis, a qualquer tempo, as
informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação das atividades apoiadas pelo Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Artigo 43. Os casos omissos serão resolvidos pelo CMDCA, bem como as decisões sobre seleção dos
projetos serão irrecorríveis.

Araquari-SC, 06 de novembro de 2015

MARCUS VINICIUS DE SOUZA NOGUEIRA
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Presidente

