RESOLUÇÃO Nº. 31/2017

ESTABELECE PRAZO E PROCEDIMENTOS
PARA
SELEÇÃO
DE
PROJETOS
DE
ORGANIZAÇÕES
GOVERNAMENTAIS
A
SEREM FINANCIADOS COM RECURSOS DO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, QUE TENHAM
COMO OBJETIVO AÇÕES VOLTADAS À
POLÍTICA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso de suas atribuições,
conferidas pela Lei Municipal Complementar nº. 411, de 01 de agosto de 2003, e com base no seu
Regimento Interno, aprovado através de Decreto Municipal nº. 7.556 de 24 de novembro de 2003 e em
Plenária realizada no dia 28 de setembro de 2017,

Considerando:
- a Lei 8.069/1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências;
- a Resolução nº 137, de 21 de janeiro de 2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA), que dispõe sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos
Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências;
- a competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de deliberar sobre
a política de captação e aplicação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente – FIA;
- a Resolução CMDCA nº 17/2013 e alterações que dispõe, entre outros aspectos, sobre a inscrição
de programas e serviços de atendimento à criança e ao adolescente de entidades governamentais e nãogovernamentais;
- o diagnóstico denominado “Levantamento de Indicadores Sociais, de Saúde, de Educação,
Habitação, Conselho Tutelar e Segurança Pública da Política da Criança e do Adolescente – Ano 2015”
realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social;
- a disponibilidade financeira deste Fundo;
- a necessidade de impulsionar projetos voltados à política da criança e do adolescente a serem
executados por organizações governamentais abrangendo suas respectivas áreas de atuação;

Resolve:

Art. 1º. Estabelecer o período de 02 a 11 de outubro de 2017 para o recebimento de projetos de
Organizações Governamentais, de agora em diante denominada Proponente, para financiamento com
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e que tenham como objetivo ações
voltadas à Política dos Direitos da Criança e do Adolescente, com prazo de execução de até 24 (vinte e
quatro) meses.
Art. 2º. Os projetos apresentados deverão atender crianças e/ou adolescentes do município de Blumenau,
estar em conformidade com a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e com a Resolução
nº. 137/2010 do CONANDA, e prever aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente (FMDCA), em projetos inovadores especialmente dentro dos seguintes eixos:
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIXIIIXIVXVXVI-

XVII-

Prevenção da violência e exploração sexual envolvendo crianças e adolescentes;
Ações de prevenção, proteção e atenção às crianças e adolescentes que façam uso de substâncias
psicoativas;
Educação sexual e prevenção de gravidez e DST’s na adolescência;
Convivência e Fortalecimento de Vínculos Familiares e Comunitários;
Educação ambiental, sustentabilidade e prevenção educativa aos desastres naturais;
Inclusão social para crianças e adolescentes com deficiências;
Formação e qualificação de profissionais que atuam no sistema de garantia de direitos;
Qualificação profissional e mundo do trabalho (Lei da aprendizagem – 10.097/2000);
Estímulo à alimentação saudável e consciente;
Estímulo à realização de atividades científicas e tecnológicas inovadoras de interesse dos Direitos
da Criança e do Adolescente;
Estímulo às atividades artísticas, esportivas, culturais e de lazer que promovam a inclusão social de
crianças e adolescentes;
Publicidade e Divulgação dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Ações socioeducativas voltadas à criança e adolescente realizadas em áreas de maior
vulnerabilidade, prioritariamente, nos residenciais MCMV – Faixa I e áreas ZEIS;
Estímulo ao protagonismo infanto juvenil, com ênfase em crianças e adolescentes com deficiência
física e/ou intelectual;
Ações de orientação e apoio à adoção e pós-adoção;
Estímulo à realização de ações sociocognitivas para crianças e adolescentes em situação especial
(por exemplo, em ambiente hospitalar e/ou em acolhimento) com dificuldades de mobilidade e
convívio familiar e comunitário;
Ações e atividades voltadas para crianças e adolescentes em acolhimento institucional e família
acolhedora;

Art. 3º. O valor disponível para o financiamento dos Projetos é de R$ 500.000,00, oriundos do saldo livre do
FMDCA e correrão à conta das dotações orçamentárias abaixo especificadas:
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Projeto/Atividade: 30.01.08.243.0004.2163 – Ações de Defesa dos Dir. da Criança e do Adolescente
Projeto/Atividade: 30.01.08.243.0004.2164 – Ações de Incentivo à Guarda e Adoção
Rubrica: 3.3.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS DE CUSTEIO
Rubrica: 4.4.90.00.00.00.00.00 – APLICAÇÕES DIRETAS DE INVESTIMENTO
Fonte de Recurso: 0209.00000 – Fia – Imposto de Renda
Fonte de Recurso: 0609.00000 – Fia – Imposto de Renda – Exercício Anterior
Art. 4º. O Projeto, conforme modelo do Anexo I e documentos constantes no Anexo II deverão ser
entregues em envelopes lacrados, dentro dos padrões estabelecidos nesta Resolução, conforme prazo
abaixo:
Período: de 02 a 11 de outubro de 2017.
Horário: das 08h às 16h
Local: Gerência de Apoio aos Conselhos – Semudes – 3º andar.
§ 1º Os projetos deverão ser encaminhados
edital.fia@blumenau.sc.gov.br, em formato Word ou Excel.

também

para

o

endereço

eletrônico:

Art. 5º. A Comissão de Seleção dos Projetos, objeto desta Resolução, nomeada pela Resolução CMDCA
026/2017 é composta por três técnicas indicadas pela SEMUDES: Fernanda Tessarolo Espíndola, Cláudia
Regina Schorr e Cristiane Barcelos e por dois Conselheiros de Direitos indicados pelo CMDCA: Orlando
Mattos Júnior e Iara Regina dos Santos Parisotto.
§ 1º A Comissão de Seleção terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar de 16/10/2017 para análise dos
projetos apresentados;
§ 2º Observada a necessidade de ajustes e esclarecimentos referentes aos projetos, a Comissão se reserva
o direito de abrir o prazo de 02 (dois) dias úteis para a Proponente apresentar as adequações necessárias,
sob pena de indeferimento do projeto;
§ 3º A Comissão de Seleção oficiará a Proponente sobre os pontos a serem ajustados;
§ 4º Os projetos selecionados pela Comissão serão submetidos à aprovação final do CMDCA, sendo o
resultado divulgado no site blumenau.sc.gov.br, no dia 30/10/2017.

Art. 6º. A Comissão de Seleção analisará os projetos apresentados pelas Organizações Governamentais, e
levará em conta prioritariamente:
Critérios de
Julgamento
(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

Metodologia de Pontuação

Pontuação Máxima
por Item

- Grau pleno de atendimento (0,7 pontos)
- Grau satisfatório de atendimento (0,3 pontos)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório
(0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º, incisos

1,0

para o cumprimento das
metas.

II e III, do Decreto nº 8.726, de 2016.

- Grau pleno de adequação (1,75)
(B) Adequação da
proposta aos objetivos
da política de
atendimento aos direitos
da criança e do
adolescente

- Grau satisfatório de adequação (1,25)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do
requisito de adequação (0,0).

3,0

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a
eliminação da proposta, por força do caput do art. 27 da
Lei nº 13.019, de 2014, c/c art. 9º, §2º, inciso I, do
Decreto nº 8.726, de 2016.
- Grau pleno da descrição (0,8)

(C) Descrição da realidade
objeto da parceria e do
nexo entre essa realidade
e a atividade ou projeto
proposto

(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 Blumenau.

(E) Capacidade técnicooperacional da
instituição proponente,
por meio de experiência
comprovada no portfólio
de realizações na
gestão de atividades ou
projetos relacionados ao
objeto da parceria ou de
natureza semelhante

- Grau satisfatório da descrição (0,2)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório
(0,0).

1,0

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º, inciso
I, do Decreto nº 8.726, de 2016.

- Grau pleno da descrição (3,5)
- Grau satisfatório da descrição (0,5)
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório
(0,0).

4,0

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional (0,8).
- Grau satisfatório de capacidade técnico-operacional
(0,2).
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do
requisito de capacidade técnico-operacional (0,0).

1,0

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica
eliminação da proposta, por falta de capacidade técnica
e operacional da OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea
“c”, da Lei nº 13.019, de 2014).
Pontuação Máxima Global

10,0

§ 1º Em caso dos valores dos projetos aprovados ultrapassarem o limite total estipulado nesta Resolução,
serão desclassificados os projetos de menor pontuação.
§ 2º Não serão aprovados projetos que não atendam às prerrogativas inerentes ao ECA e à Resolução
Conanda nº. 137/2010 e que:
a)

Estejam com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão à luz do
orçamento disponível;

b)

Não apresentem a documentação prevista no Anexo II - Habilitação

c)

Forem entregues fora do prazo estabelecido.

Art. 7º. Poderão ser realizadas despesas de custeio e investimento desde que vinculadas exclusivamente
ao objetivo do projeto.
§ 1º A aquisição de materiais permanentes (investimento) deverá obedecer aos seguintes critérios:
a) A aquisição de materiais permanentes com recursos provenientes do projeto será gravada com
cláusula de inalienabilidade, formalizando a promessa de transferência da propriedade ao Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ao término de sua execução;
b) Além das vedações previstas na Resolução Conanda nº 137/2010 e na cartilha FIA do TCE/SC,
ficam vedadas a aquisição de veículos automotores, computadores, notebooks entre outros,
cabendo à Comissão de Seleção de Projetos avaliar o nexo entre o projeto apresentado e a
despesa a ser realizada;
c) A eventual manutenção dos materiais permanentes, se prevista no Projeto, poderá ocorrer dentro
de seu período de execução e seguindo os trâmites previstos no artigo 8º. Caso não seja previsto,
correrá à conta da Proponente.
Art. 8º. Todas as aquisições de materiais de custeio e investimento referentes aos projetos aprovados
correrão através do orçamento do FMDCA e processadas na Secretaria de Desenvolvimento Social em
parceria com a Proponente que terá, entre outras, as seguintes obrigações:
a) indicar um servidor da secretaria de origem dos projetos, preferencialmente na área administrativa
financeira, que será o responsável pela execução e acompanhamento dos processos, e para o qual
será liberado o acesso ao sistema ERP do FMDCA;
b) realizar o cadastro no sistema ERP dos produtos a serem adquiridos, se for o caso;
c) lançar os pedidos de compra;
d) realizar no mínimo três orçamentos necessários para compor o processo licitatório;
e) elaborar termos de referência, justificativas, entre outros;
f)

averiguar a regularidade fiscal dos fornecedores, quando for o caso;

g) acompanhar, através de agendamento, a entrega dos produtos para conferência das
especificidades solicitadas;
h) atestar o aceite através de:
- assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (anexo III);
- assinatura da nota fiscal do produto/serviço adquirido;
§ 2º Quaisquer alterações de procedimentos relativos a estes processos serão informados à Proponente
para ciência e providência.
§ 3º A Proponente será responsável por todo o processo de aquisição dos produtos/serviços que irão
atender ao projeto, sendo o Fundo o financiador e a Semudes a auxiliar na execução dos trâmites
administrativos.
§ 4º A aprovação de todos os processos referente aquisições de materiais de custeio/investimento, se dará
pela Central de Compras da PMB e Procuradoria Geral do Município, embora realizados todos os
procedimentos formais elencados no caput deste artigo.
Art. 9º. A Comissão responsável pelo monitoramento dos projetos financiados pelo FMDCA terá
incumbência de acompanhar, fiscalizar e avaliar, a qualquer tempo, sua execução, bem como, solicitar
informações necessárias ao seu acompanhamento.
§ 1º A esta Comissão caberá a emissão de relatório final, no qual demonstrará, entre outros aspectos:
a) o cumprimento do objeto proposto;
b) o impacto no atendimento à criança e adolescente e ao público indiretamente envolvido;

c) a consonância com os princípios e diretrizes previstas no ECA e Resolução do CONANDA nº.
137/2010;
d) a capacidade, qualidade técnica e administrativa da Proponente;
e) a clareza, pertinência e exequibilidade dos objetivos, atividades e resultados esperados;

Art. 10. Todas as decisões e comunicações relativas a esta Resolução serão disponibilizadas, nas datas
estabelecidas, no endereço eletrônico blumenau.sc.gov.br.
Art. 11. É de responsabilidade da Proponente, acompanhar os resultados do processo de seleção,
cumprindo os prazos estabelecidos.
Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Seleção, que será convocada de forma
extraordinária e especialmente para esta finalidade, em prazo não inferior a quarenta e oito horas.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Blumenau, 28 de setembro de 2017.

DALVA RODRIGUES
Coordenadora Geral do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA

ANEXO I
ROTEIRO DE PROJETO
PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIÇÃO
1. NOME DO PROJETO / TÍTULO:
2. ORIENTAÇÕES PARA A REDAÇÃO: Devem ser redigidos conforme normas da ABNT (espaçamento entre linhas
1,5 cm; fonte times new roman ou arial, altura da fonte 12, margem superior e esquerda 3 cm, margens direita e inferior
2,5 cm; alinhamento justificado, folha A4 impressa no formato “retrato”).
3. DADOS INSTITUCIONAIS
1. Instituição responsável e logotipo - se houver
2. Endereço
3. Telefone
4. Pessoas responsáveis pelo projeto
NOME

FUNÇÃO

TELEFONE/E-MAIL

FULANA DE TAL

COORDENAÇÃO (EXEMPLO)

XXXX-XXXX – PPTA@IG.COM

FULANO

ORIENTADOR (EXEMPLO)

XXXX-XXXX – BNEVE@PROPONENTE.BR

2.1 DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome__________________________________________________________
Endereço______________________________________, n_______Bairro
______________Município_______________UF___CEP____________Fone______________,
celular______________,E-mail ______________,RG:______________,CPF:_______________________,
2.2 IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE
A proponente diz quem é e o que faz, descrevendo as suas atividades, em um breve histórico.
3. APRESENTAÇÃO COM JUSTIFICATIVA DO PROJETO
O projeto deve ser apresentado de forma clara, sucinta e objetiva. (por que e para que executar o projeto), mencionando
dados específicos.
4. PÚBLICO ALVO
Quem direta e indiretamente serão os beneficiários deste projeto.
POPULAÇÃO
NÚMERO DE ATENDIMENTO DIRETO

NÚMERO DE ATENDIMENTO INDIRETO

CRIANÇAS
ADOLESCENTES
FAMÍLIAS
TÉCNICOS/PROFISSIONAIS
TOTAL
5. OBJETIVOS DO PROJETO
5.1 GERAL
Qual o impacto, mudança de contexto, que este projeto visa causar.
5.2 ESPECÍFICOS
Descreva sobre o caráter inovador, humanitário e contribuidor para a garantia dos direitos da criança e do adolescente,
as condições/situações que serão contempladas com a realização do Projeto. Os objetivos específicos devem ser claros
e mensuráveis. O que vai ser feito para atingir o objetivo geral.

6. CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE
EXPERIENCIA COMPROVADA/PROJETOS JÁ

ATIVIDADES PRINCIPAIS QUE A INSTITUIÇÃO

EXECUTADOS NA ÁREA DA CRIANÇA E DO

EXECUTA

ADOLESCEMTE

7. AÇÕES A SEREM EXECUTADAS/METAS A SEREM ATINGIDAS E PRAZOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO:
Detalhar as ações a serem executadas, prazos de execução do Projeto, etc.
8. METODOLOGIA
Descrever detalhadamente, passo a passo, a metodologia que será utilizada para realização das ações planejadas.
9. INDICADORES DE RESULTADOS
Para cada atividade principal, preencha a tabela abaixo informando quais são os indicadores que serão verificados para
determinar o cumprimento dos objetivos específicos do projeto.
Os indicadores são verificações, acontecimentos, ocorrências ou dados mensuráveis que comprovem que o projeto terá
efeitos e causará mudanças ao público alvo. Todo indicador precisa ser mensurável.
ATIVIDADE

INDICADORES DE PROGRESSO

MEIOS DE VERIFICAÇÃO

10. EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO
Devem constar os nomes, formação e funções das pessoas envolvidas na elaboração e execução do projeto. Se os
profissionais são contratados com registro ou voluntários e a carga horária de cada um.
CARGA HORÁRIA SEMANAL NO
FUNÇÃO

FORMAÇÃO

PROJETO

VÍNCULO EMPREGATÍCIO

10.1 – RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROJETO:
Indicar, conforme Artº 8º da Resolução nº 031/2017, um servidor da secretaria de origem dos projetos,
preferencialmente na área administrativa financeira, que será o responsável pela execução e acompanhamento dos
processos, e para o qual será liberado o acesso ao sistema ERP do FMDCA.
11. PARCEIROS
Serão mencionadas outras parcerias estabelecidas para execução do projeto, fontes de apoio e de financiamento –
caso existam, especificar as funções de cada uma.
ORGANIZAÇÃO

PRINCIPAIS FUNÇÕES NO PROJETO

NOME COMPLETO
NOME COMPLETO
12. SUSTENTABILIDADE
Descreva os elementos que favorecem a continuidade do projeto e de seus resultados a longo prazo.

13. DIVULGAÇÃO DO PROJETO
Demonstrar como serão divulgadas as ações junto aos parceiros, líderes, autoridades governamentais, público interno,
sociedade em geral e formadores de opinião nos assuntos relacionados à criança e ao adolescente em Blumenau.
As proponentes tiverem seus projetos contemplados com recursos do FIA deverão obrigatoriamente utilizar na
divulgação de seu projeto a Logomarca do CMDCA e do FIA, Edital de Chamamento Público.
Exemplo
TIPO DE MÍDIA
1.
2.
3.

QUANTIDADE

FOLDERS, PANFLETOS E OUTROS IMPRESSOS
MALA DIRETA
PÁGINA NA INTERNET

XXXX
XXXX
XXXX

14. PLANO DE TRABALHO
Exemplo

PLANILHA I – CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ATIVIDADE

PERIODICIDADE

DIA DA
SEMANA
MÊS

MESES

CARGA
HORÁRIA

Obs: A tabela acima é ilustrativa, sendo o prazo máximo de execução é de até 24 meses.

PLANILHA II - PLANO DE APLICAÇÃO / DESPESAS A EXECUTAR
TIPO DE
DESPESA

DESCRITIVO DA DESPESA

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL

CONSUMO

PERMANENTE

TOTAL

PLANILHA III - CUSTO TOTAL OPERAÇÃO
TIPO DE DESPESA
Consumo
Permanente
TOTAL GERAL
15. VALOR TOTAL DO PROJETO A SER FINANCIADO

VALOR MENSAL

VALOR TOTAL

16. ORÇAMENTO
O orçamento deve conter os itens que serão adquiridos e os respectivos preços, com a descrição do produto/serviço.
Para cumprir as exigências da Lei 8.666/93, deverão ser apresentados, em anexo, orçamentos de, no mínimo, três
fornecedores para cada produto/serviço a ser adquirido, em papel timbrado do fornecedor.
O orçamento deverá estar de acordo com os preços de mercado, para analise dos custos reais.
Valores subfaturados ou superfaturados poderão acarretar no indeferimento do projeto.
Exemplo Plano de Aplicação

Blumenau, _____,_____ de 2017.

__________________________________
Nome legível, assinatura e cargo do responsável

ANEXO II

Documentos a serem apresentados para Habilitação dos Projetos de Organizações Governamentais:
a) Ofício assinado pelo representante legal, juntamente com sua Portaria de Nomeação, solicitando o
registro do Projeto;
b) Decreto de criação do órgão ou secretaria, no município;
d) Relatório detalhado de atividades desenvolvidas no exercício findo, relativas ao atendimento à criança e
adolescente;

ANEXO III
TERMO DE ACEITE DEFINITIVO DE MERCADORIA

Referente: Resoluções CMDCA nº 031/2017 e Resoluções CMDCA nº ______/2017
Projeto:
________________________________________________________________________________
Objeto:
________________________________________________________________________________

A

entidade

______________________________________________________________,

através

do

responsável pelo recebimento Sr(a)_________________________________________, lavra o presente
termo de aceite referente ao recebimento dos materiais constantes na nota fiscal ___________________,
da empresa ____________________________________________________________________.

Assim sendo está de acordo com o MATERIAL/SERVIÇO CONSTANTE na Resolução CMDCA 031/2017,
Resoluções CMDCA nº ______/2017 e Nota de Empenho.

Blumenau, ____ de ______________________ de _______.

_______________________________________
Nome
CPF

Este documento formaliza o aceite da entrega considerando-a em conformidade com os requisitos e os
critérios estabelecidos.

