
 
ABRE INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE PROJETOS RELATIVOS À PROMOÇÃO, PROTEÇÃO, GARANTIA 

E DEFESA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PODERÃO SER COFINANCIADOS 

COM RECURSOS DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA ENTIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DE ATENDIMENTO A CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES.  

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições legais que lhe 

são conferidas pela Lei 8069/90 e Lei Municipal nº 1.866/13, torna público o presente edital, e declara:  

 

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de projetos das entidades não governamentais e programas 

governamentais de promoção, controle e defesa dos direitos da criança e do adolescente, de caráter complementar ou 

inovador, para serem cofinanciados com recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE, de acordo comas regras e normas previstas neste edital.  

 

I - DO OBJETO  

1. O presente edital tem por objeto realizar uma Chamada Pública para seleção de projetos sociais, para instituições não 

governamentais e programas governamentais que possuam registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CMDCA.  

1.1 As entidades não governamentais e programas governamentais, que não possuírem registro junto ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA estarão impedidas de participar desse certame, por não 

atender os requisitos básicos, bem como impor desproporcionalidade para as entidades já registradas, participantes, e 

executoras de projetos.  

1.2 As entidades que não desempenham ou desempenharem atividades e projetos voltados para o interesse de crianças 

e adolescentes não poderão participar do referido certame.  

1.3 As entidades que não portem idoneidade fiscal, administrativa, social e jurídica ficam impedidas de participar do 

referido certame.  

1.4 Só serão aceitos projetos de entidades que comprovem mediante documentação idônea a realização de atividades, e 

projetos voltados para criança e adolescentes de no mínimo 02 anos de atividades realizadas.  

1.5 Cabe à comissão de avalição de projetos, formada pelo CMDCA, reservar-se o direito de indeferir a participação de 

entidades não governamentais que não estejam em conformidade às exigências constantes nesse tópico.  

1.6 As entidades que não possuírem Registro no CMDCA e os Programas que não possuírem Inscrição deverão 

providenciar a documentação para fins de Registro e/ou Inscrição para concorrer ao próximo edital no ano de 2022.  

2. São considerados passíveis de concorrer os projetos que tiverem cronograma de execução com prazo máximo até (12) 

meses, para recursos advindos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, a partir 

da data de liberação do recurso em conta da entidade proponente do projeto em questão.  
 

II – DOS OBJETIVOS  

1 – OBJETIVO GERAL:  

Tornar público os procedimentos e critérios necessários para apresentação de projetos que poderão ser cofinanciados 

com recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, buscando potencializar e 

qualificar os serviços para a promoção da rede de atendimento à criança e adolescente de Monte Azul Paulista.  

2 – Dos Objetivos específicos  

Qualificar e potencializar a rede de atendimento da criança e do adolescente de Monte Azul Paulista, fomentar o 

fortalecimento comunitário e institucional, a implementação dos serviços locais voltados para o desenvolvimento 

integral da criança e do adolescente. Estimular a qualificação ampliação do sistema de garantia de direitos, buscando a 

eficácia e eficiência da rede local de atendimento.  

 

III – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO  

1. Só poderão inscrever os programas e projetos inscritos e registrados no CMDCA local com a data limite de registro 

em 10 de dezembro de 2021, exercício anterior.  

2. Os órgãos governamentais, para inscreverem projetos a serem cofinanciados com recursos do FUNDO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE devem ter seus programas devidamente INSCRITO(S) no 

CMDCA;  



 
 

3. As entidades não governamentais, para inscreverem projetos a serem cofinanciados com recursos do FUNDO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE deverão estar devidamente REGISTRADA(S), e 

devidamente INSCRITO(S) no CMDCA.  

 

4. Os projetos inscrito deverão atender crianças e/ou adolescentes em sintonia com a legislação vigente, especialmente 

do ECA.  

 

5. A inscrição será efetuada mediante apresentação dos documentos a seguir:  

 

a) Requerimento de inscrição com numero de inscrição no CMDCA;  

b) Resumo da Instituição;  

c) Resumo do projeto;  

d) Plano de aplicação do recurso;  

e) CNPJ atualizado;  

f) Comprovante de Utilidade Pública Municipal;  

g) Cópia da ata de eleição atual da diretoria da entidade;  

h) Certidão negativa de débitos da receita federal;  

i) Certidão negativa trabalhista;  

j) Certidão de distribuição justiça estadual.  

 

6. Os projetos que não apresentarem os documentos elencados neste artigo, no ato da inscrição, não serão analisados 

pela comissão de avaliação de projetos.  

 

7. Os projetos apresentados e seus anexos não serão devolvidos, independente do resultado.  

8. O projeto que prevê aquisição de equipamentos, de informática, eletrônicos, instrumentos musicais, materiais 

didáticos, entre outros deverá ser apresentado, no mínimo três (3) orçamentos com identificação das empresas cotadas 

e assinatura do representante responsável da mesma.  

 

IV – DAS INSCRIÇÕES  

1. Data de apresentação do projeto dia 20 setembro de 2022.  

2. Encaminhadas via e-mail para cmdcamap@hotmail.com  

 

V – DOS PROJETOS INSCRITOS  

1 – Os Projetos submetidos a presente seleção deverão indicar a sua atuação principal especificando o regime de 

atendimento e conjunto de ações adotadas,  

2- O atendimento a criança e adolescente como atividade fim ou principal.  

 

VI- CRITÉRIO PARA HABILITAR  

Os projetos apresentados serão habilitados com base nos seguintes critérios:  

1. Entidade devidamente registrada no CMDCA na data limite de 10 de dezembro de 2021.  

2. Programa devidamente registrado no CMDCA na data limite de 10 de dezembro de 2021.  

3. Consonância do projeto com a legislação e normas vigentes relacionadas à criança e adolescente, especialmente do 

ECA.  

4. Consonância do Projeto com o Estatuto Social da instituição proponente.  

5. Plano de aplicação detalhado com cronograma de execução.  

6. Viabilidade técnica e capacidade da instituição para alcançar seus objetivos e resultados.  

7. Capacidade de comprovação de despesas de caráter de manutenção  

8. Compatibilidade entre os valores solicitados, plano de trabalho e valores de mercado.  



 
9. Descritivo de sustentabilidade financeira da entidade proponente que comprove sua continuidade, sem os recursos do 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.  

 

10. Prestação de contas aprovada pela comissão do CMDCA bem como a utilização e aplicação do recurso recebido no 

exercício anterior, Edital 01/2021.  

 

VII– REQUISITOS ELIMINATÓRIOS  

a) Cabe a comissão de avalição de projetos, formada pelo CMDCA, reservar-se o direito de indeferir o projeto 

apresentado nos seguintes casos:  

 

Desacordo com o presente Edital, em qualquer uma das suas exigências;  

Projetos apresentados por órgãos governamentais em nome de entidades ou organizações não governamentais;  

A não apresentação de qualquer um dos documentos solicitados;  

A não apresentação de condições técnicas, administrativas, legais e físicas para a execução do projeto;  

A não comprovação de outras fontes de arrecadação de recursos que comprovem a sustentabilidade da entidade 

proponente do projeto apresentado.  

 

VIII – DOS RECURSOS FINANCEIROS  

Os recursos para cofinanciamento dos projetos selecionados são oriundos FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E ADOLESCENTE.  

Para este edital será cofinanciado um (1) projeto por entidade/programa, respeitando a disponibilidade financeira do 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE.  

 

IX – DA LIBERAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO  

A liberação dos recursos para os projetos e programas inscritos neste edital, ocorrera após a avaliação dos projetos 

analisados pela comissão de seleção e avaliação de projetos e programas do CMDCA.  

Tendo como data prevista para resultado final de aprovação dos projetos/programas e repasse do recurso o dia 20 de 

setembro de 2021.  

Os recursos deverão ser aplicados em conta bancária identificada com nome da entidade proponente do projeto 

aprovado.  

 

X – PRESTAÇÃO DE CONTAS  

As instituições terão o prazo de 30 dias após o encerramento do prazo previsto para a execução do projeto, apresentando 

demonstrativo do plano de aplicação do recurso, acompanhado de nota fiscal, recibo e cópias de cheques, além dos 

orçamentos que se fizerem necessários. Relatório de rendimentos de aplicação dos recursos, saldos e sobra de recursos 

financeiros ocorrentes da aplicação deverão ser apresentados no final do demonstrativo financeiro e poderão ser 

solicitado posteriormente para utilização.  

As entidades e programas com projetos aprovados, subsidiados e apoiados pelo CMDCA, deverão obrigatoriamente 

apresentar prestação de contas da realização dos projetos e programas após 12 meses da execução dos mesmos, saldos 

remanescentes deverão ser informados e solicitados a reutilização do mesmo para continuidade das ações podendo ser 

reutilizados em custeio ou capital de acordo com a necessidade de cada entidade ou programa.  

 

XI– PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL  

O prazo limite para protocolar o pedido de impugnação é de até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento 

das propostas, tal prazo é tido como impreterível, e não será concedido elastecimento para impugnações protocoladas 

fora de prazo. 

   

Monte Azul Paulista, 13 de setembro de 2022. 

 

Odette Poli Novas  

Presidente do CMDCA 


