
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDITAL 01/2017 COMDICA/FUMCA 

 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – COMDICA GETÚLIO VARGAS – no uso das atribuições 
legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069, de 13/07/1990, torna público que 
estarão disponibilizando recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – FUMCA, para a viabilização de projetos voltados ao 
atendimento de crianças e adolescentes. 
 
• Objetivo geral: 

Disponibilizar recursos para financiamento de projetos visando o 
desenvolvimento de ações que estejam voltadas para a mobilização, 
implementação ou monitoramento de ações destinadas a prevenção e ao 
atendimento de crianças e adolescentes (em situação de vulnerabilidade social). 
 
• Objetivo específico: 

Ênfase na intervenção precoce das vulnerabilidades e risco. 
 

 Público alvo: 
Crianças e adolescentes de 0 à 18 anos incompletos. 
 

 Estratégias de atendimento: 
4.1. Implementação e fortalecimento de ações protetivas para crianças em 
situação de vulnerabilidade e risco; 
4.2. Trabalho em rede e parcerias; 
4.3. Ações integradas nas áreas da educação, saúde, cultura e assistência 
social; 
4.4. Atividades de esporte, cultura e lazer; 
4.5. Prevenção ao uso de drogas; 
4.6. Prevenção e atendimento a toda e qualquer forma de violência sexual; 
 
 

 Apresentação dos projetos: 
5.1. O projeto deverá ser apresentado, em folhas timbradas da entidade, com 
original e mais três cópias, devendo as páginas serem numeradas 
sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante legal da instituição. 
 

 Documentos indispensáveis: 
6.1. Todos os dados cadastrais deverão ser atuais e devidamente preenchidos, 
incluindo os dados bancários que precisam estar vinculados ao CNPJ descrito 
na ficha de cadastro. 
6.1.1. Declaração expedida pelo prefeito municipal, comprovando a existência 



de pleno e regular funcionamento da entidade. 
 
 
 
 
6.1.2. Prestação de Contas Anual e Plano de Ação da Entidade apresentado 
junto ao COMDICA.. 
 

 Requisitos eliminatórios: 
7.0 Os projetos encaminhados em desacordo com os itens 5 e 6 serão 
eliminados. 
 

 Avaliação dos projetos: 
8.1. Os projetos de acordo com os itens 5 e 6 deste edital, serão avaliados por 
uma Comissão composta por Conselheiros do COMDICA, que atribuirão nota a 
cada projeto, conforme os critérios relacionados no item abaixo; 
8.2. Na avaliação, serão considerados os seguintes critérios: 
8.2.1. Observância do Edital; 
8.2.2. Observância do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
8.2.3. Articulação do projeto com a rede de proteção e atendimento (parcerias 
na execução); 
8.2.4. Mérito (intencionalidade do projeto); 
8.2.5. Relevância (importância do projeto perante a realidade local); 
8.2.6. Impacto social (transformações a que se propõe realizar); 
8.2.7. Previsão de continuidade do projeto; 
8.2.8. Viabilidade técnica e financeira. 
8.2.9. Número de crianças e adolescentes atendidos pelo entidade no projeto a 
ser executado. 
 

 Dos Prazos: 
9.1. Aprovação do edital em plenária do COMDICA: 14 de fevereiro de 2017. 
9.2. Publicação e divulgação a partir de 15 de fevereiro de 2017. 
9.3. Prazo para entrega dos projetos 16/02/2017 à 07/03/2017. 
9.4. Análise pela comissão avaliadora: 08/03 à 14/03/2017 
9.5. Aprovação em plenária: 15 de março de 2017 
9.6. Divulgação dos projetos aprovados e entrega dos recursos: 16 de março de 
2017. 
 

 Dos convênios: 
A formalização dos convênios será feita mediante comunicação oficial. 
 

 Dos Recursos: 
 
11.1 As despesas com pagamento de recursos humanos contratados para a 
execução do projeto, fica limitado em até 30% do valor total do projeto. 
11.2  A aquisição de equipamentos permanentes deve ser coerente com o 
Projeto e fica limitada em até 30% do valor total do projeto; Fica vedada a 
aquisição de computadores portáteis e limitada a aquisição de computadores a 
uma unidade por projeto salvo no caso de projetos de inclusão digital.  
 
 
Conveniamento dos projetos: 
12.1. Os convênios serão firmados em conformidade com a legislação vigente. 
 



 Prestação de contas: 
13.1. Deverá ser entregue até 31/01/2018; 
13.2. Deverá conter relatórios qualitativos de acompanhamento do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com a avaliação da 
execução do projeto; Este relatório terá: 
13.2.1. periodicidade; 
13.2.2. número de atendidos; 
13.2.3. número e tipo de atendimentos; 
13.2.4. descrição comparativa da situação inicial com a atual (avanços, 
retrocessos ou estagnação) referente a implantação do projeto; 
13.2.5. relatório financeiro simplificado contendo a destinação do recurso no 
período. 
 

 
14. INFORMAÇÕES GERAIS 
Maiores informações poderão ser obtidas na Secretaria do COMDICA 
(54)3341-1292 o Edital estará disponível no SITE da Prefeitura Municipal 

 
 
 

Getúlio Vargas, 15 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
 
 

_____________________________________ 
                                Gedovar de Oliveira                             

                                Presidente do COMDICA.                           
                                             

 


