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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO – CMDCA. Nº 01/2022 
 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente -CMDCA de Santa 

Maria de Jetibá/ES no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas a Lei Federal 

nº 8.069 /90 de 13 de Julho de 1990, Lei Federal Nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e a Lei 

Municipal nº177/94, e em observância as normas relativas ao fundo da Infância e 

Adolescência, Resolução nº137/2010 – CONANDA de 21 de Janeiro de 2010 e Resolução 

nº001/20 do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de 

Santa Maria de Jetibá ao qual dispõe sobre o Fundo para a Infância e Juventude, torna 

público o presente Edital de Chamamento Público para Projetos Sociais n°01/2022, 

visando à seleção de Projetos complementares e/ou inovadores executados por entidades 

privadas sem fins lucrativos 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. Declara aberta as inscrições no período de 31/03/2022 a 

08/04/2022, com base na deliberação da Reunião Ordinária ocorrida em 07/02/2022. 

 

1 PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1 A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a 

celebração de parceria com recursos do Fundo Municipal para Infância e Adolescência de 

Santa Maria de Jetibá – FIA por meio da formalização de Termo de Fomento, para a 

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

recursos financeiros às organizações da sociedade civil (OSC's),conforme condições 

estabelecidas neste Edital.  

1.2 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Federal Nº 13.019, de 31 de julho de 

2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015 e pelas demais 

normativas aplicáveis, além das condições previstas neste Edital. 

1.3 O CMDCA destinará para as entidades e programas governamentais e não 

governamentais regularmente registradas no CMDCA, a porcentagem de 100% do valor 

destinado para Projetos Sociais, financiados com recursos financeiros oriundos do Fundo 

Municipal para a Infância e Adolescente – FIA, podendo ser dividido em vários projetos e 

ou entidades. 
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1.4 Poderão ser selecionados um ou mais de um projeto/plano de trabalho, observada a 

ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para celebração dos termos de 

colaboração. 

1.5 O projeto poderá ser desenvolvido por um período de até 24 (vinte e quatro) meses, 

contado a partir do 1º (primeiro) dia útil seguinte a assinatura do Termo. 

 

2. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO 

2.1 Os objetos que tratarão os Termos de Fomento devem ser projetos voltados à 

promoção, proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes e que evidenciem 

uma das áreas de interesse, conforme estabelecido no Anexo V – Modelo de Plano de 

Trabalho, de acordo com a Lei Federal nº 13.019/2014: 

a) Projetos voltados ao acolhimento institucional com foco na convivência familiar e 

comunitária em conformidade com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa de 

Direito de Crianças e Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária. (Art. 260, inciso 

II, §1º e § 2º da Lei Federal 8.069/90); 

b) Projetos voltados para o desenvolvimento da Primeira Infância em conformidade com 

Plano Nacional da Primeira Infância. (Art. 260, inciso II, §1º e § 2º da Lei Federal 8.069/90); 

c) Projetos que contemplem a participação de crianças e adolescentes em espaços 

decisórios de políticas públicas; 

d) Programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistema de 

informação, monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, 

defesa e atendimento dos direitos das crianças e adolescentes; 

e) Desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, 

publicações, divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente; 

f) Promoção dos direitos de crianças e adolescentes: 

 - Estímulo à alimentação saudável e consciente; 

 - Estímulo 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. 
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g) 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; 

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

 - Ações para casos de déficit de aprendizagem, deficiências, transtornos psicológicos e 

ou psiquiátricos. 

2.2 A concorrência da-se-á dentro de cada uma das áreas de interesse, conforme Anexo IV 

- Resumo do Projeto. 

2.3 Condicionantes: 

2.3.1 Serão aceitos projetos sob responsabilidade de instituições de direito privado ou 

público, sem finalidade lucrativa, legalmente constituída no País (possuir capacidade 

jurídica), adimplentes com suas obrigações fiscais e que estejam regularmente registradas 

no CMDCA. É vedada a apresentação de instituições não registradas no CMDCA ou com 

cadastro irregular; 

2.3.2 As ações propostas pelo projeto devem beneficiar diretamente o público do ECA, 

composto de crianças e adolescentes, com idade de 0 a 18 anos e beneficiar indiretamente 

a família do público alvo, sua comunidade e a sociedade em geral. 

2.3.3 A instituição deverá apresentar documento de comprovação de registro devidamente 

regular junto ao CMDCA, de acordo com os artigos 90 e 91 do ECA; 

 

Parágrafo único: Qualquer alteração do Plano do Trabalho ou Aplicação de Recursos 

deverá, obrigatoriamente, ser submetido à aprovação do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. Este deverá ocorrer com antecedência mínima de 07 dias 

através do protocolo. Em caso de alteração em respeito a valores ou meta deve-se também 

seguir as orientações contidas no artigo 27 da Lei 13204/2015. 

 

3. PREMISSAS 

3.1 O edital nº01/2022 está estruturado com base no marco legal nacional que concede 

prioridade absoluta à garantia dos direitos das crianças e adolescentes, e define o CMDCA  
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como instância responsável pelos processos de deliberação e controle das políticas 

voltadas a esse público. 

3.2 O artigo 227 da Constituição Federal estabelece ser dever da família, da sociedade e 

do Estado assegurar às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, 

à saúde, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à  

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  

3.3 O Estatuto da Criança e do Adolescente define como responsabilidade dos municípios 

e do Distrito Federal, em cooperação com a União e com os Estados, a implantação de 

políticas locais de proteção integral das crianças e adolescentes. A proposição e o controle 

do processo de execuções dessas políticas cabem ao CMDCA – órgão paritário, composto 

por representantes do governo e da sociedade civil (ECA, artigo 88). 

3.4 O FIA se configura como fundo público, com finalidade específica de financiar ações, 

serviços, programas ou projetos que contribuam para a proteção e promoção dos direitos 

das crianças e adolescentes.  

3.5 O CMDCA é responsável pela definição de critérios de aplicação dos recursos do FIA. 

O artigo 88 do ECA, Incisos II e IV, dispõe sobre a vinculação do FIA ao CMDCA; o artigo 

260, parágrafo 2º, atribui ao CMDCA o papel de fixar critérios de utilização, através de 

Planos de Aplicação, das doações subsidiadas e demais receitas.  

3.6 Entre outras fontes de recursos o FIA pode receber destinações de Pessoas Físicas e 

Pessoas Jurídicas, passíveis de dedução no Imposto de Renda Devido, nas situações e 

nos limites previstos na legislação vigente (Lei 8.069/90, art. 260, Inc I e II, alterada pela Lei 

12.594/12). 

3.7 Resultados esperados: 

Pretende contribuir para que as entidades e programas governamentais e 

não-governamentais alcancem os seguintes resultados:  

- Erradicação e prevenção de violências de direitos contra crianças e adolescentes; 

- Fortalecimento da capacidade dos sistemas de atendimento local para implementar ações 

efetivas de proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes; 

- Provoquem mudanças de vida nas pessoas envolvidas e atendidas. 

 

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
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4.1 Para participar deste Edital, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), assim 

consideradas aquelas definidas pelo art. 2°, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Federal n° 

13.019, de 2014 (com a redação dada pela Lei n°13.204, de 2015), deverão cumprir as 

seguintes exigências, Resolução 137 de 21/01/2010 do CONANDA: 

a) estar devidamente registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA até a data de inscrição; 

b) declarar, conforme modelo constante no Anexo II – Declaração de Ciência e 

Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus 

anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e 

documentos apresentados durante o processo de seleção. 

c) Ter, no mínimo, 01 ano de fundação com cadastro ativo, 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 nas áreas de intervenção 

do projeto. 

4.2 Cada OSC poderá apresentar até 02 (duas) propostas em áreas de interesse 

diferentes, sendo cada proposta com o valor de até R$60.000,00 (sessenta mil reais). 

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

financiados pelo FIA. Para celebração do termo de fomento todos os serviços ou atividades 

a serem desenvolvidas deverão constar no Plano de Trabalho de acordo o artigo 22 da Lei 

Federal 13.019/2014: 

I – Descrição da realidade que serão objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 

entre esta realidade e as atividades ou projeto e metas a serem atingidas; 

II – Descrição de metas a serem atingidas e de atividades a serem executadas; 

III – Previsão de receitas de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou 

abrangidos pela parceria; 

IV – Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a eles atreladas; 

V – Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

metas e, de acordo com a Lei 13019/2014; 

VI – 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; 
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VII – Valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso compatível com 

os gastos das etapas, vinculadas as metas do cronograma físico; 

VIII – Os projetos deverão ser apresentados mediante modelos unificados, conforme os 

anexos. 

4.4 Os projetos após analisados e aprovados pela Comissão de seleção instituída pela 

Resolução 01/2022, serão apresentados a plenário 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 A CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO 

5.1 Ficará impedida de celebrar o Termo de Fomento a OSC que: 

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei Federal n° 13.019, de 2014); 

b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, 

caput, inciso II, da Lei Federal n° 13.019, de 2014); 

c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou 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 (art. 39, caput, inciso III e §§ 5° e 6°, da Lei Federal n° 13.019, de 2014); 

d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, 

exceto se foi sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados, ou foi reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, 

ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 

suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei Federal n° 13.019, de 2014); 

e) Tenha sido punida 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, ou, ainda, com as sanções previstas nos incisos II e III do art. 

73 da Lei Federal N° 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei Federal n° 13.019, de 

2014); 
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f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 

de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) 

anos (art.39, caput, inciso VI, da Lei Federal n° 13.019, de 2014);  

g) Tenha entre seus dirigentes, pessoa 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 III do 

art. 12 da Lei Federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei 

Federal n° 13.019, de 2014); ou; 

h) descumprimento injustificado do objeto do Termo de Fomento. 

 

6.  RESPONSABILIDADES 

- É de responsabilidade da instituição proponente a inscrição do projeto junto ao CMDCA 

no prazo estabelecido; 

- É de responsabilidade da instituição proponente a apresentação de todos os documentos 

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

- Caso solicitado, é de responsabilidade do CMDCA disponibilizar solicitante o presente 

edital e seus anexos;  

- É de responsabilidade do CMDCA fornecer a instituição sua Resolução/Certificação de 

Inscrição, caso esteja com seu cadastro devidamente regular; 

- É de responsabilidade do CMDCA fornecer informações à instituição solicitante acerca do 

seu cadastro junto a este Conselho.  

 

7. NÃO SERÃO FINANCIADOS OS SEGUINTES GASTOS: 

a) Pagamento de taxas de gestão/ administração ou provisões; 

b) Pagamento de juros ou multas de qualquer espécie; 

c) Aluguel de imóveis; 

d) Aquisição de imóveis; 

e) Elaboração de projetos; 

f) Indenizações; 
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g) Despesas ou investimentos realizados e/ou contratados antes da formalização do 

instrumento contratual; 

h) Despesas com pessoal permanente ao quadro funcional das entidades proponentes; 

i) 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. 

 

8. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

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

chamamento público, tendo sido constituída através da Resolução do CMDCA nº01/2022.  

8.2 Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha, nos últimos 

05 (cinco) anos, mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações sociais da 

sociedade civil participantes do Chamamento Público (art. 27, §2° e §3°, da Lei Federal n° 

13.019, de 2014). 

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

continuidade do processo de seleção. 

8.4 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). 

8.5 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento 

técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

8.6 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. 

 

9. DA ETAPA DE SELEÇÃO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá 

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
(Criado pela Lei Municipal Nº 177, de 08 de Junho de 1994) 

 

 

Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

 

01 

Publicação do Edital de Chamamento Público 07/03/2022 

Audiência Pública Orientadora sobre o Edital 11/03/2022 

02 Envio de Propostas pelas OSC's 31/03/2022 a 

08/04/2022 

03 Etapa de avaliação das propostas pela 
Comissão de Seleção 

11/04/2022 a 
22/04/2022 

04 Divulgação do resultado preliminar 25/04/2022 

05 Interposição de recursos contra o resultado 

Preliminar (48 horas) 

Até 27/04/2022 

06 Análise dos recursos pela Comissão de 

Seleção 

Até 06/05/2022 

07 Homologação do Resultado Final da fase de 

seleção com divulgação das decisões recursais 

proferidas (se houver) 

11/05/2022 

08 Publicação do Resultado Final 12/05/2022 

09 Apresentação dos projetos selecionados para o 

CMDCA 

17/05/2022 

 

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.  

 

9.1 Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público: 

9.1.1 O extrato do Edital será publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM e divulgado 

na íntegra em página oficial do Município, com antecedência 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. 

9.1.2 O CMDCA realizará audiência pública orientadora sobre o Edital, que deverá ser 

divulgada na internet por meio da página eletrônica www.pmsmj.es.gov.br. 

http://www.pmsmj.es.gov.br./
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9.2 Etapa 2: Envio das propostas pelas OSC's: 

9.2.1 Para efetivação da inscrição neste edital, deverão ser apresentados ao CMDCA os 

seguintes documentos: 

a) Ofício direcionado ao CMDCA solicitando a inscrição do projeto no referido edital; 

b) Declaração de ciência e concordância; 

c) Projeto no modelo apresentado no Anexo IV, em via original, com as páginas numeradas 

sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante legal da instituição; 

d) Cópia do projeto em versão digital (CD ou pen drive). 

9.2.2 A documentação exigida neste Edital, deverá ser entregue, em envelope lacrado, 

com identificação da instituição proponente, no período de 31/03/2022 a 08/04/2022 das 

13h às 17h, de segunda a sexta, na Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e 

Assistência Social, situada à Rua dos Evangélicos, nº 10, Centro, Santa Maria de 

Jetibá/ES. 

9.2.3 Não serão aceitos projetos e documentos enviados por correio eletrônico, projetos 

com itens incompletos e projetos elaborados em formulários diferentes daqueles 

divulgados para esta seleção. 

9.2.4 Não serão recebidos projetos e documentos após o prazo estabelecido neste edital 

para apresentação das propostas. 

 

9.3 Etapa 3: Etapa de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 

9.3.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção 

analisará as propostas apresentadas. A análise e julgamento de cada proposta serão 

realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica. 

9.3.2 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, de forma devidamente justificada, por até 30 dias. 

9.3.3 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. 
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9.3.4 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 

julgamento apresentados no quadro a seguir: 

 

Tabela 2.  

OS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SÃO: 

 

 

Eixos avaliativos que 

orientam a avaliação e a 

seleção dos projetos 

PONTUAÇÃO 
Zero(0) 

 

Insatisfatório 

PONTUAÇÃO 
Um(01) 

 

Satisfatório 

PONTUAÇÃO 
Dois (02)  

Bem 
especificado. 
Totalmente 
Satisfatório 

 

Subtotal 

Eixo 1 – fundamento do 
projeto (um projeto bem 
fundamentado demonstra 
bom conhecimento do 
contexto em que atua. 
Enfatiza as dificuldades 
enfrentadas, mas também 
enxerga as possibilidades 
que ali se encontram). 

    

Eixo 2 – gestão sustentável 
do projeto (fatores de 
ordem técnica que 
envolvem a capacidade dos 
gestores  da  OSC   em  
mobilizar  um 
grupo  de  profissionais  
qualificados; 

    

capacidade dos gestores 
em criar condições para 
que o projeto tenha 
continuidade; comunicação 
regular 
entre as organizações) 

    

Eixo 3 – integração entre o 
projeto e território (o projeto 
demonstra atuação, 
abrangência e legitimidade 
em uma comunidade, o 
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projeto fundamenta suas 
ações nos interesses e 
demanda do público 
estimulando a mobilização 
e a participação da família) 

Eixo 4 – força da ação (a 
criança, o adolescente e o 
jovem ocupam sua 
proposta de trabalho. 
Espera-se que eles sejam o 
foco de todas as ações e, 
consequentemente, que 
esse 
aspecto esteja evidente no 
projeto) 

    

Eixo 5 – resultados (o 
projeto demonstra o 
alinhamento e coerência 
entre as ações oferecidas, 
a metodologia de trabalho, 
os 
resultados desejados) 

    

Eixo 6 – inovação (esse 
fator se caracteriza pela 
transformação de modelos 
e práticas institucionais a 
partir da criação de novos 
pensamentos, técnicas e 
ferramentas. Visa ampliar 
as oportunidades de 
desenvolvimento 
integral) 

    

Eixo 7 – perspectiva 
inclusiva (é essencial a 
existência de iniciativas que 
reconheçam e trabalhem 
com a diversidade humana, 
número de usuários, 
número de horas semanais 
das atividades 
desenvolvidas) 

    

TOTAL     

Pontuação: 14 – Deferido 

sem 

diligência. 

    

Pontuação: maior ou 
igual a 7 – Deferido com 
diligência. 
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Pontuação: menor que 7 – 
Indeferido. 

    

 

 

9.3.5 Critérios de desempate 

- Pontuação individual comparativa e ordenada, nos itens I – VII, dos requisitos 
classificatórios do item 9.1; 

- Coerência do desenvolvimento metodológico com o desembolso solicitado; 

- Justificativa da demanda social do projeto.  

 

9.4 Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar 

9.4.1 O resultado preliminar do processo de seleção será divulgado na internet por meio da 

página eletrônica www.pmsmj.es.gov.br, iniciando-se o prazo para recurso. 

 

9.5 Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar 

9.5.1 É a fase recursal de 48 horas após a divulgação do resultado preliminar do processo 

de seleção. 

9.5.2 Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 

apresentar recurso administrativo, contados da publicação da decisão, ao colegiado que a 

proferiu. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 

9.5.3 Os recursos serão entregues das 13h às 17h, de segunda a sexta, na Secretaria de 

Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, situada à Rua dos Evangélicos, nº10, 

Centro, Santa Maria de Jetibá/ES. 

 

9.6 Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção: 

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

prazo de 5 (cinco) 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. 

 

9.7 Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, 

com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).  
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9.7.1 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 

recurso, será publicado no Diário Oficial dos Municípios - DOM, o resultado definitivo do  

processo de seleção.  

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

os pareceres conclusivos elaborados pela Comissão de Seleção.  

9.7.3 A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da 

Lei Federal nº 13.019, de 2014). 

 

10. ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO:  

I – O CMDCA realizará o acompanhamento e o monitoramento dos Projetos financiados 

pelo FIA através da Comissão criada por meio da Resolução CMDCA. 

II – O acompanhamento das ações a que se refere o inciso I ocorrerá a partir da análise 

dos relatórios parciais (trimestrais) e final apresentados pelas OSC, das prestações de 

contas e de visitas in loco quando se fizerem necessárias.  

 

Parágrafo único – 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.  

 

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

- O CMDCA se reserva ao direito de publicar, a qualquer tempo e em qualquer meio de 

comunicação, as iniciativas apoiadas em conjuntos ou individualmente; 

- A apresentação da proposta é entendida como concordância a todas as condicionantes 

deste documento. 

 

12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

a) Os projetos/entidades selecionadas devem prestar contas junto a Secretaria de Trabalho, 

Desenvolvimento e Assistência Social, situada à Rua dos Evangélicos, nº10, Centro, Santa 

Maria de Jetibá/ES, até 30 (trinta) dias após a utilização das parcelas; 
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b) A instituição (projeto/entidade) deverá encaminhar relatórios financeiros/prestação de 

contas ao CMDCA e SETDAS conforme orientação do CMDCA de Santa Maria de 

Jetibá-ES ao final de cada parcela liberada; 

 

c) A prestação de contas será analisada pela SETDAS em conjunto com o CMDCA de 

Santa Maria de Jetibá-ES; 

d) 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, qualidade, preço unitário, 

preço total de cada item destacando no rodapé da nota a origem dos recursos (FIA); 

e) 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 o CMDCA julgar pertinente para comprovar a realização 

do evento; 

f) Ressalta-se que na conta bancária exclusiva não será admitida nenhuma movimentação 

financeira que não seja do projeto. 

 

13. FASE DE CELEBRAÇÃO  

13.1 A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento 

de parceria:  

 

Tabela 3 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

01 Convocação das OSC's selecionadas para apresentação do plano de trabalho e 
comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de 
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

02 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que 
não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 

03 Ajustes no plano de trabalho e regularização, se necessário. 

04 Procedimentos para celebração e formalização do Termo de Fomento. 

05 Publicação do extrato do Termo de Fomento no Diário Oficial dos Municípios. 
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13.2 Etapa 1 – Convocação da OSC's selecionadas para apresentação do plano de 

trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de 

que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

13.2.1 Para a celebração da parceria as OSC's selecionadas serão convocadas para, no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da convocação, apresentar seu plano de trabalho 

(conforme Anexo V – Modelo de Plano de Trabalho) e a documentação exigida para 

comprovação dos requisitos e a celebração da parceria e de que não incorre nos 

impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014). 

13.2.2 A comprovação dos requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre 

nos impedimentos legais serão verificados por meio da apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;  

b) Comprovação de capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 

atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas;  

c) Cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações;  

d) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;  

e) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com comprovante de residência, 

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 de cada um deles;  

f) Cópia autenticada do RG e CPF do representante legal da OSC e do responsável técnico 

pelo projeto;  

g) Cópia do comprovante residencial, atualizado, de até 03(três) meses, do representante 

legal da OSC e do responsável técnico pelo projeto;  

h) Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, podendo ser  

realizada por meio de contas de consumo, salvo as referentes à telefonia móvel;  

i) Declaração, sob as penas da lei, de que a OSC não está impedida de celebrar qualquer 

modalidade de parceria com órgãos públicos e que portanto, não se submete às 

vedações  previstas no Art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e alterações;  
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j) Declaração, emitida pelos dirigentes da OSC, informando que nenhum dos dirigentes é 

membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 

Administração Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou  

 

 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, sendo considerados:  

1 – membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo, Vice Prefeito e Secretários 

Municipais;  

2 – membros do Poder Legislativo: Vereadores;  

3 – membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores);  

k) Declaração emitida pelos dirigentes da OSC atestando não incorrerem nas situações de 

vedações, previstas nas alienas “a”, “b” e “c” do inciso VII do Art. 39 da Lei Federal nº 

13.019, de 2014, e alterações;  

l) Declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação ou remuneração a 

qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado 

público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de 

órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, bem como seus respectivos 

cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por 

afinidade; 

m) Declaração, sob as penas da lei, de que não haverá contratação de empresa(s) 

pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da OSC, ou 

de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da 

Administração Pública Municipal ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade; 

n) Declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo 

na condição de aprendiz; 

o) Comprovante de registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Santa Maria de Jetibá – CMDCA; 

p) Cópia de Alvará de Funcionamento e de Alvará Sanitário quando se constituir uma 

exigência legal. 

q) Certidão de débitos relativos a créditos tributários federais e à dívida ativa da união; 
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r) Certificado de regularidade do fundo de garantia do tempo de serviço – CRF/FGTS; 

s) Certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT; 

t) Certidão de débitos de tributos municipais, ressalvados os casos previstos em legislação 

específica; 

 

u) Certidão de débitos estaduais ou declaração de que a OSC não possui inscrição 

estadual. 

13.2.3 No caso, da OSC apresentar proposta contendo rateio de custos indiretos, deverá 

incluir uma planilha anexa em forma de tabela de rateio de despesas fixas, utilizando como 

parâmetro a proporcionalidade do uso efetivo do pessoal e da estrutura para fins de 

execução daquela parceria em específico, assegurando que não há duplicidade ou 

sobreposição de repasse de recursos para uma mesma despesa.  

13.2.4 Quando a OSC apresentar proposta contendo rateio de custos indiretos deverá 

justificar a sua necessidade na execução do objeto. 

13.2.5 O plano de trabalho devidamente preenchido, rubricado e assinado pela entidade, 

conforme Anexo V – Modelo de Plano de Trabalho, e os documentos comprobatórios do 

cumprimento dos requisitos impostos nesta etapa serão apresentados na Secretaria de 

Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, situada à Rua dos Evangélicos, nº10, 

Centro, Santa Maria de Jetibá/ES. 

 

13.3 Etapa 2 - Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de 

que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 

13.3.1 Esta etapa consiste no exame formal, do atendimento, pela OSC selecionada, dos 

requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e 

cumprimento de demais exigências descritas na Etapa anterior. Engloba, ainda, a análise 

do plano de trabalho. 

 

13.4 Etapa 3 - Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 

necessário. 

13.4.1 Caso se verifique a não conformidade nos documentos apresentados ou constatado 

evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e convocada a 

regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não 

celebração da parceria.  
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13.4.2 Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela 

OSC, será solicitado a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo de 15 (quinze) dias 

corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada. 

 

 

13.5 Etapa 4 - Procedimentos para celebração e formalização do Termo de Fomento 

13.5.1 A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências 

impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão 

do parecer técnico e emissão de parecer jurídico, conforme disposto no art. 35, inc. VI, da 

Lei n° 13.019, de 2014, as designações do gestor da parceria e da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação. 

13.5.2 No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de 

celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar 

qualquer evento superveniente que possa prejudicar a celebração da parceria, sobretudo 

quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos. 

13.5.3 A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de 

dirigentes, quando houver. 

 

13.6 Etapa 5 - Publicação do extrato do Termo de Fomento no Diário Oficial dos Municípios 

- DOM 

13.6.1 Os extratos dos Termos de Fomento deverão ser publicados no Diário Oficial dos 

Municípios - DOM, no prazo máximo de 20 dias a contar de sua assinatura.  

 

14. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO 

DO OBJETO 

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

provenientes do Fundo Municipal para Infância e Adolescência de Santa Maria de Jetibá – 

FIA. 

14.2 Os recursos correrão à conta da dotação orçamentária abaixo especificada, do 

Orçamento do Fundo Municipal para Infância e Adolescência - FIA de Santa Maria de 

Jetibá. 

 

Dotação: 
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Manutenção do Fundo da Criança e Adolescente 

017002.0824300262.044   

Natureza de Despesa:  

33504300000 - Subvenções Sociais 

 

33903000000 - Material de Consumo 

4405200000 - Equipamento e Material Permanente 

44905100000 - Obras e Instalações 

Fonte:  

10010000000 – Recurso Próprio 

20010000000 – Recurso Próprio (Superávit)  

 

14.3 O valor total dos recursos disponibilizados será de R$360.000,00 (Trezentos e 

sessenta mil reais). 

14.4 A liberação dos recursos ocorrerá de forma parcelada após a assinatura da parceria. 

 

15. CONTRAPARTIDA  

15.1 Não será exigida qualquer contrapartida financeira das OSC's selecionadas.  

 

16. DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital 

e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias 

da data limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo endereço 

executivasmj.suas@gmail.com, indicando no assunto “Edital Chamamento Público Nº 

01/2022”. 

16.2 Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. Os 

esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção no mesmo endereço 

eletrônico indicado no item 16.1, acima, bem como entranhados nos autos do processo de 

Chamamento Público, onde estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

16.3 Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de esclarecimento, ensejará 

divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, estendendo-se o prazo 
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inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas 

ou o princípio da isonomia. 

16.4 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 

e dos documentos apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá  

 

acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas 

cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do 

cometimento de eventual crime. A partir disso, caso a descoberta da falsidade ou 

inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do 

instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei 

Federal n° 13.019, de 2014, às OSC's. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilton Capaz                       Alba Valéria das Posses Borges 

Presidente da Comissão do FIA                    Presidente do CMDCA  
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ANEXO I 

 

REQUERIMENTO 

 

 

Santa Maria de Jetibá - ES,.........de .............de 2022. 

 

À  

Presidência do CMDCA 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

Atendendo ao Edital 01/2022/CMDCA/SMJ, encaminhamos o Projeto............ para análise 

e seleção do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  - CMDCA, 

objetivando captar recursos através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente  - FIA para execução em 2022 no valor R$ ................. 

 

Esclarecimentos poderão ser prestados pelo ................ endereço eletrônico  ............ e/ou 

contato telefônico através do número:..................... 

 

Na certeza da atenção dispensada, solicitamos o deferimento. 

 

Atenciosamente. 

 

 

 

Nome 

Representante Legal 
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ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

 

Declaro que a (identificação da organização da sociedade civil – OSC) está ciente e 

concorda com as disposições previstas no edital de Chamamento Público nº 01/2022 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. 

 

 

 

Santa Maria de Jetibá – ES, ....... de ................................... de 2022. 

 

 

 

 

 

(Nome e Cargo do Representante legal da OSC) 
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ANEXO III 

 

 

 CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO (Forneçam informações sobre a 

organização: histórico, missão, visão, valores). 

 

 CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔMICA DA COMUNIDADE (Forneçam 

informações relevantes sobre a comunidade atendida, quais os potenciais etc). 
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ANEXO IV 

 

RESUMO DO PROJETO 

 

1. PROPONENTE DO PROJETO (ENTIDADE) 

Nome: 

CNPJ Nº: 

Registro no CMDCA ou outro (identifique) nº Validade do Registro: 

Endereço: nº Comp.: 

Bairro Cidade: Estado: CEP: 

Telefone: Celular: Email: 

Site: 

Nome do responsável pela entidade: 

Telefone: Celular E-mail: 

Nome do responsável técnico do projeto: 

Telefone: Celular: E-mail: 

 

2. CERTIFICAÇÕES/REGISTROS DA ENTIDADE NÃO GOVERNAMENTAL 

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

 

3. RESUMO DAS INFORMAÇÕES 

O que é o Projeto: Onde será desenvolvido : Área de atuação: 

O que será oferecido: Parceiros do Projeto 

Quantidade de atendimento no projeto     (    ) crianças   (    ) adolescentes 

Turno em que o projeto acontece   (    ) Manhã    (    ) Tarde    (    ) Noite 

Dias de execução do projeto 
(  ) Segunda-feira   
(  ) Terça-feira   
(  ) Quarta-feira   
(  ) Quinta-feira   
(  ) Sexta-feira   



 

 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá 

Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
(Criado pela Lei Municipal Nº 177, de 08 de Junho de 1994) 

(  ) sábado    
(  ) domingo 

Valor solicitado ao CMDCA 

Valor Total do Projeto 

Duração do projeto (nº de meses) 

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

Estímulo à alimentação saudável e consciente  

Estímulo 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. 

 

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 e 
psicológico e ou psiquiátricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do responsável 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO V 

 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS CADASTRAIS: 

NOME DA INSTITUIÇÃO: 
 

CNPJ: 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: (  ) Sem Fins Lucrativos 

(  ) Cooperativa 

(  ) Religiosa 

A) EM CASO DE ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS: 
 
1. Comprovar por meio de cláusulas expressas no estatuto que: 
 
1.1 Não há distribuição entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 
empregados, doadores ou terceiros, eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, inserções de qualquer natureza, participações 
ou parcelas do seu patrimônio , auferidos mediante o exercício de suas atividades; 
 
1.2 Há aplicação integral do recurso na consecução do respectivo objeto social de forma 
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 
 
1.3 Possui objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 
e social; 
 
1.4 Em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido à 
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da lei 13.019/2014 e 
cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta. 
 
2. CNPJ que contenha informação expressa (código) de que se trata de entidade sem 
fins lucrativos; 
 
3. Balanço patrimonial (para fins de comprovação da natureza da entidade) 
 
B) CASO A OSC (SEM FINS LUCRATIVOS, COOPERATIVA OU ORGANIZAÇÃO 
RELIGIOSA) FOR A ÚNICA NO TERRITÓRIO DA CIDADE DE SANTA MARIA DE 
JETIBÁ, COMPROVAR ESSA CONDIÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DO CARTÓRIO 
DE REGISTROS. 
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ENDEREÇO 
 
 

BAIRRO: 
 

CIDADE: U.F CEP. 
 
 

E-MAIL: TELEFONE E CELULAR: 
 

CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA: BANCO AGÊNCIA 
 

NOME DO RESPONSÁVEL: 
 

CPF: 

PERÍODO DE MANDATO: 
 

RG/ÓRGÃO EXPEDITOR: CARGO: 

ENDEREÇO: 
 

CEP. 

 

2- PROPOSTA DE TRABALHO: 

NOME DO PROJETO/ATIVIDADE: 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

INÍCIO TÉRMINO 

 

PÚBLICO ALVO: 

OBJETIVO DE PARCERIA: 

Descrever de forma clara e objetiva, os resultados parciais e o impacto final esperado com 
o desenvolvimento do projeto. É o objetivo geral da proposta. É um produto ou serviço que 
estará disponível quando o projeto estiver concluído (Thiry-Chequer, 2004). Estabelecem, 
de forma geral e abrangente, as intenções e os efeitos esperados do programa, orientando 
o seu desenvolvimento. 
 
OBJETIVO GERAL 

Deve resumir e apresentar a ideia central de um trabalho, descrevendo também a sua 

finalidade. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Os objetivos específicos darão uma maior delimitação ao tema, além de detalhar os 
processos necessários para a realização do trabalho. Resumir e apresentar 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 
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adolescentes e/ou outros números que contribuam para relacionar a realidade com o objeto 
da parceria proposta. Realizar um diagnóstico com os 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 travamento 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    

TOTAL GERAL    

 

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE 
(CONTRAPARTIDA) 

   

CONCEDENTE    

TOTAL GERAL    

 

5- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (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 
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5.2 PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCERIA (CONTRAPARTIDA) 

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 

 

6 - DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

ESPECIFICAÇÃO CUSTEIO VALOR 

1 Pessoal e encargos (3.1)  

2 Material de consumo (6.2)  

3 Serviços e manutenção (6.2)  

TOTAL  

ESPECIFICAÇÃO INVESTIMENTO VALOR 

4 Obras e instalações  

5 Equipamentos e Materiais Permanentes  

TOTAL  

TOTAL CUSTEIO + INVESTIMENTO  

 

6.1 - RECURSOS HUMANOS 

Cargo Quantida
de 

Atribuiçõ
es 

Funcionár
io da OSC 
Sim/não 

Jornad
a de 

trabalh
o 

dedicad
a ao 

projeto 

Remuneraç
ão 

Encargo
s 

Natureza 
da 

contrataç
ão 

        

        

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, 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 
 
 

Santa Maria de Jetibá – ES, ...... de ..................... de 20...... 
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 _________________________________________________________________ 
 
                        Organização da Sociedade Civil 

 
 

 
 

ANEXO VI 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de comprovação 

junto à Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, para os efeitos e sob as penas da 

Lei, que inexiste qualquer débito em mora 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 de Plano de Trabalho/Atendimento. 

 

 

PEDE DEFERIMENTO. 

 

 

 

Santa Maria de Jetibá, ........... de ............... de 20...... 

 

 

 

Proponente 

Representante Legal 
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ANEXO VII 

 

MODELO DE RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO 

(Prestação de Contas Final) 

 

Observação: O relatório deve conter, no mínimo, os dados solicitados abaixo: 

Número da Parceria: Período de Execução: Período de Vigência: 

Nome da Organização: 

CNPJ: TELEFONE: E-MAIL: NOME DO ÓRGÃO 
REPASSADOR: 
 

Objeto da Parceria: 

1. Relatório  - Execução das Metas: 

1.1. Ações Programadas (de acordo com o Plano de Trabalho) 

1.2. Ações Executadas (implantação do projeto comparando-se o previsto no Plano de 
Trabalho aprovado com o efetivamente executado): 

1.3. Alcance dos Objetivos (os benefícios alcançados pelo público alvo, ressaltando as 
metas alcançadas, a população beneficiada e descrição do alcance social por meio de 
indicadores comparativos entre a situação anterior, durante e posterior a implantação do 
projeto): 

1.4. Conclusão (fazer uma conclusão no relatório descrevendo se o objetivo proposto no 
plano de trabalho foi atingido em sua totalidade): 

1.5. Justificativa de atrasos e/ou ações não cumpridas: 

Data:  Nome do Presidente/ 
Representante Legal: 

Assinatura do Presidente/ 
Representante Legal: 

 

Os dados descritos acima devem compreender também sobre: 

- Execução das metas 

Metas pactuadas; 

Percentual de execução de cada meta; 

Forma de execução de cada meta (métodos utilizados); 

Data de execução de cada meta; 
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Quantidade de beneficiários de cada meta; 

Benefícios alcançados. 

- Informações complementares 

Outras informações que julgar pertinente. 

 

 


