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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/CMDCAT/PI/2019 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCAT 

com o apoio da PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA, através da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL E POLÍTICAS INTEGRADAS-

SEMCASPI, torna público este Edital de Chamamento de Seleção Pública para firmar Termo de 

Colaboração com Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, inscritas no CMDCAT, a 

apresentarem projetos voltados a promoção, a proteção e a defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

a serem financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina-PI 

(FMDCAT), de acordo com o Plano de Aplicação que destina o percentual de 70% dos recursos do Fundo 

em 2019, para financiamento de projetos, nos termos e condições estabelecidas neste Edital, conforme 

dotação orçamentária a seguir: 

  

Projeto Atividade: 12003.08243 0001 2.061(Gestão do FMDCAT) 

Elemento de despesa: 3.3.50.43 (Subvenção Social) 

Fonte de Recursos: 390403 (Outros Recursos destinados à Assistência Social – FMDCAT) 

 

DA JUSTIFICATIVA 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina – CMDCAT, no uso de suas 

atribuições previstas na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA e suas 

alterações, e na Lei Federal nº 13.019/2014 alterada pela Lei nº 13.204/2015, regulamentada pelo Decreto 

Municipal n. 16.802/2017, no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da Política de 

Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Teresina, estabelece o processo de 

análise e seleção de projetos que poderão ser financiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – FMDCAT/2019, que estejam em consonância com as Políticas Públicas da Criança e do 

Adolescente da cidade de Teresina. 

  

RESOLVE: 

 

Estabelecer procedimento e tornar público o Edital de Chamamento Público para realizar processo de análise 

e seleção de projetos que poderão ser financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – FMDCAT/CMDCAT Teresina, que estejam em consonância com as Políticas Públicas da 

Criança e do Adolescente da cidade de Teresina. 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO 

 

Art. 1º - Constitui objeto do presente Edital a seleção de 11 projetos a serem financiados com 

recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCAT/FMDCAT no valor 

total de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), sendo o repasse de acordo com cada projeto 

aprovado.  

 

Art. 2º - Para os fins deste Edital entende-se por projeto o conjunto de ações inovadoras e/ou 

complementares das Políticas Públicas de promoção, proteção e de defesa de direitos de Crianças e 

Adolescentes a serem desenvolvidas na cidade de Teresina, por tempo determinado neste Edital, com 

recursos captados por meio do FMDCAT, tendo como beneficiários os segmentos de crianças e adolescentes, 

segundo as linhas de ações previstas na Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA.  
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CAPÍTULO II 

DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 3º - Somente poderão participar desta seleção as instituições que tiverem de acordo com os 

critérios abaixo: 

 

a) Entidades devidamente registradas/atualizadas no CMDCAT até o dia 15 de janeiro de 2019, 

conforme art. 91 da Lei nº 8.069/90-ECA ou que estejam em processo de inscrição/renovação e 

tenham aprovação até a data final de recebimento dos projetos, de acordo com o cronograma 

deste edital art. 25; 

b) Cadastro atualizado junto a Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – 

SEMA; 
c) Entidades que estejam devidamente regulamentadas, comprovando por meio da apresentação 

dos documentos relacionados nos art. 10 e 11 deste Chamamento Público;  

d) Entidades que apresentem propostas de Projetos exclusivamente relacionadas às diretrizes a 

seguir: 

 

DIRETRIZ 1 – FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS  

Valor financiável – R$ 220.000,00 (sendo 2 projetos de R$110.000,00 cada) para:  

 Trabalhos de conscientização e divulgação da sociedade civil quanto a situação de crianças e 

adolescentes institucionalizados; 

 Inclusão e acompanhamento em Acolhimento Familiar; 

 Trabalho de acompanhamento com famílias em situação de vulnerabilidade social com 

crianças/adolescentes acolhidos ou reintegrados. 

 

DIRETRIZ 2 – ABUSO OU EXPLORAÇÃO SEXUAL E SITUAÇÃO DE RUA E EXPLORAÇÃO DO 

TRABALHO INFANTIL 

Valor financiável – R$ 180.000,00 (sendo 2 projetos de R$ 90.000,00 cada) para:  

 Trabalho com conscientização da sociedade civil acerca das temáticas; 

 Trabalho de empoderamento com crianças e adolescentes em situação de exploração sexual 

ou abuso; 

 Educação e conscientização das famílias sobre trabalho infantil; 

 Acompanhamento e encaminhamento para tratamento de pedofilia. 

 

DIRETRIZ 3 – USO E ENVOLVIMENTO COM SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS 

Valor financiável – R$ 90.000,00 (sendo 1 projeto de R$ 90.000,00) para:  

 Trabalho de conscientização da sociedade civil acerca da situação problema; 

 Trabalho de empoderamento com crianças e adolescentes em risco ou usuários e suas 

famílias; 

 Fortalecimento de vínculos familiares das crianças e adolescentes usuárias. 

 

DIRETRIZ 4 – GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA, MORTALIDADE INFANTIL, SEGURANÇA 

ALIMENTAR E OBESIDADE  

Valor financiável – R$ 100.000,00 (sendo 1 projeto de R$ 100.000,00) para: 

 Trabalho de divulgação e conscientização das temáticas e como evita-las; 

 Métodos contraceptivos, campanhas e educação sexual na adolescência; 

 Incentivo ao acompanhamento médico, assistência hospitalar e serviços de saneamento 

ambiental; 

 Assistência nutricional, domiciliar e escolar. 
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DIRETRIZ 5 – INCENTIVO AOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, BEM COMO 

ESTIMULAR A PROFISSIONALIZAÇÃO DAS FAMÍLIAS DOS JOVENS QUE NECESSITAM SER 

INSERIDOS NO MERCADO DE TRABALHO 

Valor financiável – R$ 100.000,00 (sendo 1 projeto de R$ 100.000,00) para: 

 Cursos de capacitação, qualificação e profissionalização voltados para jovens e famílias em 

situação de vulnerabilidade social; 

 Trabalho de empoderamento e autonomia dos jovens e suas famílias. 

 

DIRETRIZ 6 – ENFRENTAMENTO ÀS DISCRIMINAÇÕES POR DIFERENTES FATORES, TAIS 

COMO: DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MENTAL, RENDA, RAÇA/ETNIA, ORIENTAÇÃO SEXUAL, 

TERRITÓRIO E OUTROS 

Valor financiável – R$ 60.000,00 ( 1 projeto) para: 

 Trabalho com discussões e conscientização da sociedade civil acerca das temáticas; 

 Trabalho de empoderamento com pessoas em situação de discriminação e suas famílias. 

 

DIRETRIZ 7 – ESPORTE E CULTURA 

Valor financiável – R$ 100.000,00 (sendo 2 projetos de R$ 50.000,00 cada) para: 

 Incentivo a prática de atividades esportivas; 

 Formação e acompanhamento de grupos para práticas de modalidades esportivas; 

 Formação e acompanhamento de grupos para práticas de modalidades esportivas; 

 Estimulo e monitoramento de afinidades culturais. 

 

DIRETRIZ 8 – GARANTIA DE DIREITOS 

Valor financiável – R$ 70.000,00 (sendo 1 projeto de R$ 70.000,00) para: 

 Ações de sensibilização e garantia de direitos. 

 

Art. 4º - É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, desde 

que previsto na apresentação do PROJETO, mantida integral responsabilidade da organização celebrante do 

termo de colaboração. 

 

CAPÍTULO III 

DAS VEDAÇÕES 

 

Art. 5º - Estarão impossibilitadas de celebrar parcerias as Organizações da Sociedade Civil que: 

 

a) Não estejam regularmente constituídas ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

território nacional; 

b) O objeto social não se relacione com as características deste edital; 

c) Estejam omissas no dever de prestar contas de parcerias anteriores celebradas; 

d) Tenham como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o 

Termo de Colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 

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

I. Não se aplica esta vedação à celebração de parcerias com entidades que, pela sua própria 

natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado 

que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no Termo de Fomento ou no 

acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público. 

II. Tenham tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, 

exceto se: 

1. For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados; for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

2. A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
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suspensivo; 

e) Tenham sido punidas, com as seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: 

a. Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; 

b. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

c. A prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas 

alterações; 

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; 

g) Tenham entre suas dirigentes pessoas: 

a. 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; 

b. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c. Considerada responsável por ato de improbidade enquanto durem os prazos estabelecidos 

nos incisos I, II, III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho1992; 

 

Art. 6º - São vedadas as celebrações de parcerias que tenham por objeto, que envolvam ou 

incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do poder 

de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. 

 

Art. 7º - Serão celebradas através deste Edital as parcerias entre a administração pública e as 

entidades referidas no inciso I do art. 2º, da Lei nº 13.019/14 e art. 2º, § 1º do Decreto Municipal nº 

16.802/17. 

 

CAPÍTULO IV 

DA DURAÇÃO DOS PROJETOS 
 

Art.8º - A execução dos projetos no presente processo terá duração de até 12 (doze) meses sem 

interrupção a contar da data de início de vigência do projeto, definida no instrumento de parceria 

correspondente, não sendo permitida sua prorrogação ou renovação.  

 

CAPÍTULO V 

DA QUANTIDADE DE PROJETOS POR ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 9° - As Organizações da Sociedade Civil poderão propor até 02 (dois) projetos, sendo em 

linhas de atuação distintas, para o financiamento com recursos do FMDCAT, devendo indicar o projeto 

prioritário. O segundo projeto só será avaliado no caso de não haver projeto aprovado naquela diretriz. 
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CAPÍTULO VI 

DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 
 

Art. 10 – O período e o local de apresentação dos projetos será presencialmente na sede do 

CMDCAT (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina), Rua Coelho 

Rodrigues, 954, Centro, Edifício Centro Nacional de Cultura da Justiça – CENAJUS 1º andar Teresina/PI, 

CEP: 64000-160, conforme cronograma do art. 25 das 8h às 13h.  

 

§ 1º - É obrigatório o preenchimento dos campos requeridos e os que se fizerem necessários ao 

projeto, sob pena de desclassificação. 

 

 

§ 2º – Os projetos deverão ser entregues CD (editado no editor de texto Word) e impressos em 

papel timbrado e assinados. 

 

§ 3º – Todos os anexos solicitados neste edital estarão disponibilizados no site 

http://www.teresina.pi.gov.br (SEMCASPI) ou poderão ser solicitados por e-mail ao CMDCAT. 

 

§ 4º – O CMDCAT publicará, conforme calendário deste Edital, no Diário Oficial do Município e 

no site http://www.teresina.pi.gov.br (SEMCASPI), a relação dos projetos apresentados. 

 

§ 5º – A organização cujo projeto não constar na relação dos projetos inscritos neste Edital poderá 

interpor recurso à Comissão Intersetorial do Fundo no prazo estabelecido pelo cronograma, art. 25. 

 

§ 6º – O CMDCAT publicará nova lista dos projetos apresentados, considerando os recursos, de 

acordo com o cronograma, art. 25. 

 

CAPÍTULO VII 

DO CONTEÚDO DOS PROJETOS 

 

Art. 11 – Os Projetos deverão ser formatados, obrigatoriamente, de acordo com os Anexos deste 

Edital, devendo apresentar: 

 

A) Declaração assinada pelo(a) Presidente ou pelo(a) responsável legal da organização, 

comprometendo-se a apresentar os documentos solicitados e os que vierem a ser requeridos no 

momento de celebração da parceria, bem como garantindo que não há duplicidade e/ou 

sobreposição de verba pública para financiamento do projeto apresentado (Anexo I); 

 

B) Declaração de Não Parentesco – Entidade Executora (Anexo II); 

 

 

C) Roteiro para elaboração do projeto (Anexo III): 

1. Dados da Entidade Beneficiária (Executora) do Projeto; 

2.Dados do Projeto; 

3. Considerações Gerais; 

4. Justificativa; 

5. Objetivos (geral e específicos); 

6. Metodologia/Estratégia de Ação; 

7. Metas/Produtos/Resultados Esperados; 

8. Prazo e Cronograma de Execução das Metas/Fases; 

8.1 Metas; 

8.2 Etapas e Fases de Execução; 

9 Plano de Aplicação dos Recursos; 

http://www.teresina.pi.gov.br/
http://www.teresina.pi.gov.br/
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Parágrafo único – Os projetos que não apresentem todos os itens listados neste artigo não serão 

submetidos para análise. 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DESPESAS 

 

Art.12 – Não serão permitidos pagamentos com recursos do FMDCAT às seguintes despesas: 

 

I. Fora do município de Teresina, exceto as despesas com materiais e serviços que 

comprovadamente sejam de preço menor do que dos fornecedores do Município de Teresina; 

II. A título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

III. Com o pagamento, a qualquer título, o servidor ou empregado público de qualquer esfera de 

governo, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade público ou parente de 

dirigente da entidade, inclusive por serviços de consultoria ou assistência técnica; 

IV. Em finalidade diversa da estabelecida na parceria; 

V. Com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos 

ou recolhimentos fora dos prazos, salvo se tratar de encargos de mora comprovadamente 

decorrentes unicamente de atraso na liberação de repasses por culpa exclusiva da 

administração pública, e no caso dos termos de fomento e colaboração, em que se admitem 

despesas com taxas bancárias exclusivamente da conta específica da parceria; 

VI. Com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das 

quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades, servidores públicos, representantes ou dirigentes da organização da sociedade 

civil parceira;  

VII. Com a aquisição de veículos automotores de qualquer natureza; 

VIII. Que não guardem nexo de causalidade com a execução do objeto, ainda que em caráter de 

emergência; 

IX. Com serviços de cartório da administração da entidade; 

X. Com serviços de consultoria; 

XI. Com ornamentação, cerimonial e coffee break;  

XII. Com táxi, combustível e estacionamento para funcionários da administração da entidade, 

exceto para veículos utilizados pelas crianças e adolescentes beneficiários do objeto da 

parceria ou para atividades que se limitem a visitas a seus domicílios ou para o local de 

realização do projeto, quando este for diverso da sede da entidade. 

 

§ 1º – As despesas com remuneração da equipe de trabalho deverão: 

 

I. Estar detalhadas no plano de aplicação (Anexo III); 

II. Ser proporcionais ao tempo dedicado à parceria; 

III. Ser compatíveis com o valor de mercado e observar os acordos e as convenções coletivas de 

trabalho; 

IV. Nos casos em que a remuneração for parcialmente paga com recursos da parceria, ser 

discriminadas em memória de cálculo de rateio da despesa para fins de prestação de contas, 

vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma 

parcela da despesa. 

 

§ 2º – As despesas das concessionárias de energia, água, gás, telefone, internet e similares deverão 

acompanhar informação de utilidade quantitativa e qualitativa ao objeto do projeto, visando à garantia de 

transparência na prestação de contas. 
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§ 3º – Para fins de garantia da transparência e efetividade do disposto neste artigo, a organização da 

sociedade civil deverá apresentar declaração informando sobre a existência de outras parcerias em 

desenvolvimento com o poder público no momento de apresentação a ser financiado por meio deste edital.  

 

§ 4º – A Organização da Sociedade Civil deverá manter o CMDCAT atualizado do início ou 

término de outras parcerias firmadas com o poder público. 

 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA COMISSÃO DE ANÁLISE 

 

Art. 13 – O CMDCAT irá instituir uma Comissão Intersetorial específica exclusivamente para 

analisar e emitir pareceres acerca da viabilidade dos projetos que irão concorrer ao edital de financiamento. 

Ressalta-se que as instituições que irão concorrer ao edital e possuírem assento  neste Conselho, não poderão 

fazer parte desta Comissão. Neste sentido, a Comissão será formada por representantes da SEMA, 

Universidade Federal do Piauí, Universidade Estadual do Piauí e membros da SEMCASPI e SEMJUV com 

assento no CMDCAT. 

 

CAPÍTULO X 

DA METODOLOGIA DE ANÁLISE DOS PROJETOS 

 

Art. 14 – As propostas submetidas pelas Organizações da Sociedade Civil serão analisadas e 

selecionadas pela Comissão Intersetorial que terá suas atribuições descritas nos capitúlos XI e XII. 

 

 

Parágrafo único – Os projetos cuja formatação divergirem dos modelos constantes em anexo (com 

ausência de itens ou itens em branco) a este Edital ou que apresentarem conteúdos idênticos, serão 

eliminados. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 

Art. 15 – A Comissão Intersetorial de Projetos do Fundo habilitará as Entidades que atingirem o 

maior índice de pontos somados, conforme os seguintes critérios de avaliação e pontuação: 
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QUESITO CRITÉRIO DE JULGAMENTO PONTUAÇÃO 

Adequação 

Clareza e coerência no 

detalhamento das ações e dos 

recursos financeiros, para execução 

do projeto.  

 2 (dois) pontos se atender 

completamente o quesito. 

 1 (um) ponto se atender 

parcialmente o quesito.0(zero) 

ponto se não atender o quesito.  

Consistência  

Estratégias metodológicas 

compatíveis com o alcance dos 

objetivos do projeto.  

 2 (dois) pontos se atender 

completamente o quesito.  

 1 (um) ponto se atender 

parcialmente o quesito. 

 0 (zero) ponto se não atender o 

quesito.  

Capacidade técnica- 

operacional e física 

Recursos (humanos, materiais e 

operacionais) de acordo com as 

exigências para execução do 

projeto e com vínculo empregatício 

adequado à execução do objeto.  

 2 (dois) pontos se atender 

completamente o quesito.  

 1 (um) ponto se atender 

parcialmente o quesito. 

 0 (zero) ponto se não atender o 

quesito.  

Experiência da organização  

Experiência comprovada da 

organização na execução de ações 

relativas a política de atendimento à 

criança e adolescente. E 

certificação de 2 anos, sem nenhum 

tipo de restrição. 

 2 (dois) pontos se atender 

completamente o quesito.  

 1 (um) ponto se atender 

parcialmente o quesito. 

 0 (zero) ponto se não atender o 

quesito.  

Sustentabilidade  
Outras fontes de recurso e/ou apoio 

institucional e comunitário 

 1 (um) ponto se atender o 

quesito completamente o 

quesito. 

 0,5 (meio ponto) se atender 

parcialmente o quesito. 

 0 (zero) ponto se não atender o 

quesito.  

Abrangência e articulação  

Abrangência das ações e 

articulação com as políticas 

públicas relativas ao atendimento 

de crianças e adolescentes  

 2 (dois) pontos se atender 

completamente o quesito.  

 1 (um) ponto se atender 

parcialmente o quesito. 

 0 (zero) ponto se não atender o 

quesito.  

Oportunidade de 

participação das famílias  

Oferta de atividades que favoreçam 

a informação, a orientação e o 

apoio às famílias.  

 2 (dois) pontos se atender 

completamente o quesito.  

 1 (um) ponto se atender 

parcialmente o quesito. 

 0 (zero) ponto se não atender o 

quesito.  

Pactuação Global máxima: 13,0 

Parágrafo único: Para efeito de desempate será considerado o número de crianças e adolescentes 

atendidos diretamente, com melhor classificação aquele que tiver maior número de beneficiários diretos. 
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CAPÍTULO XII 

DOS RESULTADOS 
 

Art. 16 – Os resultados de projetos aptos e inaptos, após a verificação da documentação 

apresentada no ato da inscrição será feita conforme o cronograma deste Edital. 

 

Parágrafo único – As Organizações da Sociedade Civil, cujos projetos forem considerados 

INAPTOS tomarão ciência do parecer da Comissão Intersetorial a partir de e-mail enviado pelo 

CMDCAT, conforme cronograma art. 25 aos endereços eletrônicos indicados na apresentação do projeto. A 

Organização poderá solicitar o motivo da não aprovação do seu projeto. 

 

CAPÍTULO XIII 

DOS RECURSOS E IMPUGNAÇÕES 

 

Referente ao Edital 

 

Art. 17 – Até 10 (dez) dias da data de publicação, qualquer Organizações da Sociedade Civil, de 

forma fundamentada, poderá impugnar este Edital Público; 

 

Art. 18 – O Presidente da Comissão Intersetorial decidirá, de forma fundamentada, sobre a petição 

até 10 (dez) dias úteis da data do recebimento; 

 

Art. 19 – Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data limite para 

recebimento dos projetos; 

 

Art. 20 – A falta da manifestação no prazo estipulado no art. 17 importará a decadência do direito 

de impugnação; 

 

Referente à análise do Projeto 
 

Art. 21 – A Organização da Sociedade Civil, cujos projetos forem considerados inaptos poderão 

fazer vistas dos autos e, cientes dos motivos que fundamentaram o parecer da Comissão Intersetorial, 

apresentar recurso devidamente fundamentado ao CMDCAT, conforme cronograma. 

  

§ 1º – O recurso será apreciado pelo CMDCAT, podendo ser requerido pelo Conselho informações 

e subsídios técnicos à Comissão Intersetorial. 
 

§ 2º – O prazo recursal é contado com a exclusão do dia da publicação e inclusão de seu termo 

final. 

 

§ 3º – Caso o vencimento do prazo ocorra em sábado, domingo, feriado, ponto facultativo 

municipal ou se o expediente administrativo for encerrado antes do horário normal, ficará o mesmo 

prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. 

 

§ 4º – Somente se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no serviço público do 

município de Teresina. 

 

§ 5º – O recurso deverá ser devidamente fundamentado, considerando todos os pontos levantados 

pelos pareceres constantes nos autos. 

 

§ 6º – O recurso deverá ser protocolado no CMDCAT (Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Teresina), Rua Coelho Rodrigues Nº 954 Centro Edifício Centro Nacional de 
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Cultura da Justiça – CENAJUS 1º andar, Teresina/PI, CEP: 64000-160 das 8h às 13h, conforme cronograma 

deste Edital. 

 

§ 7º – A relação final dos projetos considerados APTOS e INAPTOS será publicada, conforme 

cronograma deste Edital. 

 

CAPÍTULO XIV 

DAS CONDIÇÕES PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 
 

Art. 22 – Relativo à regularidade Jurídica das Organizações da Sociedade Civil, deverá ser 

apresentado a SEMA – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, da Prefeitura de 

Teresina: 

 

a) Ofício de encaminhamento dos documentos que comprovem a regularidade ao CMDCAT, 

assinado pelo responsável da Organização da Sociedade Civil em papel timbrado da Entidade; 

b) Declaração do proponente de que não está em situação de mora ou de inadimplência junto a 

qualquer órgão ou entidade da administração pública direta, indireta, federal, estadual e 

municipal; 

c) Apresentação de Prova de inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, 

com no mínimo 02 (dois) anos de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio de 

documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, atualizada; 

d) Apresentação das cópias da Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de Residência, 

atualizados e legíveis do Presidente da Entidade e dos demais membros da Diretoria; 

e) Apresentação do Estatuto em vigor e última alteração, devidamente registrado. O objeto social 

do contrato deverá ser compatível com o objeto deste Edital; 

f) Ata de Posse da Diretoria, atualizada; 

g) Comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no endereço por ela 

declarado; 

h) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, bem como instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para 

o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas, conforme estabelecido na Lei n. 13.019/14; 

i) Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade: o Balanço e o Balancete do último exercício. 

 

Art. 23 – Relativo à regularidade fiscal das Organizações da Sociedade Civil deverá ser 

apresentado à SEMA: 

 

a) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – 

CND; 

b) Certidão Negativa de Débitos de tributos Estaduais; 

c) Certidão Negativa de Débitos de tributos Municipais; 

d) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

 

§ 1º – A documentação descrita acima deverá ser encaminhada no prazo estabelecido neste edital, 

devidamente acompanhados dos originais e cópias, a serem conferidos e reconhecidos pelo CMDCAT. 

 

§ 2º – Não serão aceitos projetos com documentações incompletas, ilegíveis e desatualizadas ou 

fora dos padrões estabelecidos nos anexos deste Edital. 
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CAPÍTULO XV 

DO REPASSE 
 

Art. 24 – O repasse dos recursos será feito em 04 (quatro) partes. A primeira parcela de  40% do 

valor total e as demais em 20%, conforme o cronograma de desembolso apresentado pelas instituições e 

aprovado pela SEMA, conforme Decreto Municipal n. 16.802/2017. 

 

CAPÍTULO XVI 

DO CRONOGRAMA 

 

Art. 25 – A partir da publicação desse Edital, as ações ocorrerão de acordo com o quadro abaixo: 

 

Data Ação 

25/02/19 a 26/03/19 

 

Recebimento de Projetos no CMDCAT 

27/03/19 

 

Publicação dos projetos apresentados 

28/03/19 a 12/04/19 

 

Análise dos projetos inscritos 

16/04/19 

 

Reunião Extraordinária para aprovação dos projetos 

17/04/19 

 

Publicação dos projetos aptos e não aptos no DOM e site 

22/04/19 a 25/04/19 

 

Interposição de recursos 

26/04/19 a 29/05/19 

 

Análise de recursos 

30/04/19 Reunião Extraordinária do CMDCAT para aprovação dos resultados dos recursos 

 

02/05/19 Publicação do resultado final dos projetos habilitados (aptos) 

 

 

 

 

CAPÍTULO XVII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 26 – A celebração de parceria com as Organizações da Sociedade Civil, somente se efetivará 

com aquelas que comprovem dispor de condições para consecução do objeto do plano de trabalho e atendam 

aos requisitos legais inerentes à celebração de toda e qualquer parceria com a Administração Pública, através 

da SEMCASPI. 

 

Art. 27 – No caso de aquisição de bens móveis, na eventualidade da Organização da Sociedade 

Civil proponente encerrar suas atividades, ou mudar os seus objetivos sociais, os bens adquiridos com 

recursos repassados pelo FMDCAT terão a sua destinação submetida à análise do CMDCAT, observada a 

legislação aplicável. 

 

Art. 28 – O Monitoramento e Avaliação das parcerias obedecerão às disposições do Decreto 

Municipal nº 16.802/2017. 
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Art. 29 – Integram o presente edital os Anexos: I, II e III sendo obrigatório o preenchimento de 

todos os campos sob pena de desclassificação por deliberação da Comissão Intersetorial.  

 

Art. 30 – As organizações, aptas a realizarem a parceria, deverão divulgar na internet, em suas 

redes sociais e nos estabelecimentos em que exerçam suas ações, toda a parceria celebrada com a 

administração pública, devendo, a informação incluir, no mínimo: 

 

a) Data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração 

pública responsável; 

b) Nome da Organização da Sociedade Civil e seu número de inscrição no cadastro nacional da 

pessoa jurídica – CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB; 

c) Descrição do objeto da parceria; 

d) Valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 

e) Situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para sua 

apresentação, a data em que foi apresentado, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo; 

 

 

Art. 31 – As ocorrências não previstas neste edital também serão resolvidas com base na Lei nº 13. 

019/2014 e Decreto Municipal nº 16.802/2017. 

 

Art. 32 – Os casos omissos deste Edital serão sanados pelo Plenário do CMDCAT em reunião 

ordinária ou extraordinária. 

 

Art. 33 – Este Edital de Chamamento Público nº 01/2019, entrará em vigor a partir da data de 

sua publicação no Diário Oficial do Município – DOM. 

 

Teresina, 15 de janeiro de 2019. 

 

 
Carolinne Gomes Neves de Carvalho 

PRESIDENTE DO CMDCAT 
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ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO 

 

Declaramos para fins específicos de participação no Edital nº 01-2019 FMDCAT que a (nome da 

organização).............................................................................................,é possuidora dos documentos 

exigidos neste Edital e os que vierem a ser solicitados no momento de celebração da parceria, nos termos 

conforme relação constante no Anexo I, bem como declaramos que o(s) projeto(s) apresentado(s) neste 

Edital para financiamento de recursos via FMDCAT não recebem outros recursos, garantindo-se que não há 

duplicidade e nem sobreposição de verba pública para o mesmo fim. 

 

 

Assinatura do Representante Legal 

 

Teresina PI, __/__/2019 
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ANEXO II 

 

 

Declaração de Não Parentesco – Entidade Executora 
 

 

Eu, _____ (nome completo pessoa física), carteira de identidade nº ____, expedida pela _____ e CPF nº 

______, Representante legal da ____ (nome completo da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ sob o n° _____, 

DECLARO, sob as penas da Lei e Decreto Federal 7.203/2010, para os devidos fins, que nenhum dos 

diretores ou dirigentes desta entidade possui parentesco consanguíneo ou afim, até 3° grau, com empregado 

que exerça cargo em comissão ou função de confiança no âmbito do CMDCAT, e que esteja lotado na área 

gestora deste Edital / Termo de Doação, inclusive em relação à autoridade hierarquicamente superior à área 

mencionada.  

 

 

 

Local e data ______________________, _____/______/______. 

 

 

Assinatura:__________________________________________ 

 

 

 

 

Teresina PI, __/__/2019 
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  ANEXO III 

 
ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

 

FIA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

TERESINA. 

 

1. DADOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA (EXECUTORA) DO PROJETO 
Nome CNPJ 

 

 

Endereço 

 

 

CEP Cidade/UF DDD/Telefone 

Nome do representante 

 

 

 

Cargo/Função RG/CPF Fone/E-mail 

Coordenador do projeto 

 

 

 

RG/CPF Fone/E-mail 

 
2. DADOS DO PROJETO 

 

 

Nome 

Descrição sucinta 

Valor total (R$ 1,00) Valor Pleiteado (R$ 1,00) 

Período de Execução Carga horária de cada beneficiário no ano *  

Quantidade de beneficiários Carga horária total do projeto  

(nº h na semana p/ cada beneficiário x total 

semanas x nº beneficiários do projeto) 

Valor da hora de permanência do beneficiário no projeto 

(R$) = Valor total do projeto/carga horária (nº h na semana p/ 

cada beneficiário x total de semanas x nº beneficiários do projeto)* 

Período de vigência (inicio e fim) 

 

*REQUERIDO - Ex.: Se um beneficiário fica 2 h p/ dia num projeto, 3 x na semana; projeto de 40 semanas (10 

meses) = 240 hs p cada beneficiário no ano X 100 beneficiários = 24.000 hs carga horária total projeto. Se o valor 

total projeto é R$ 60.000,00 / 24.000 = R$ 2,50 valor da hora de permanência. 
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3. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

Explicitar sucintamente a forma de trabalho da entidade executora, a temática a ser abordada e a abrangência 

das ações previstas, relacionando-as com a Política de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes e com 

as informações e indicadores sociais em âmbito local.  

 

4. JUSTIFICATIVA  

 

Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade identificada 

de maneira objetiva numa determinada localidade, dando ênfase a aspectos qualitativos e quantitativos 

(evitar dissertações genéricas sobre o tema).  

 

5. OBJETIVOS (geral e específicos)  

 

A partir da justificativa apresentada, definir com clareza o que se pretende alcançar com o projeto, de modo 

que os objetivos específicos possam ser quantificados em metas, produtos e resultados esperados.  

 

6. METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO  

 

Explicar, de forma resumida, como o projeto será desenvolvido (ações, atividades previstas, meios de 

realização, carga horária etc.), detalhando como as diferentes etapas serão implementadas e qual a relação 

entre as mesmas. Indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto a serem utilizados pela 

entidade executora/Conselho, identificando as parcerias envolvidas no projeto.  

 

7. METAS/PRODUTOS/RESULTADOS ESPERADOS  
Indicar e quantificar metas, produtos e resultados esperados, de modo a permitir a verificação de seu 

cumprimento, identificando também os beneficiários diretos e indiretos do projeto.  

 
As metas devem dar noção da abrangência das ações a serem realizadas, respondendo às questões: O quê? 

Quando? Quanto? Onde? 
Para cada meta do projeto devem ser apresentados:  

 Produtos/resultados esperados (o que se espera);  

 Beneficiários/público a ser abrangido;  

 Abrangência geográfica: indicar o local de desenvolvimento das atividades (bairro, comunidade 

etc.).  

 

8. PRAZO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS METAS/FASE  
Prazo: detalhar a duração do projeto em dias ou meses, fixando as datas estimadas para início e término das 

várias fases que o compõem.  

Cronograma de execução: desdobramento do objeto do projeto em realizações físicas, de acordo com as 

unidades de medidas preestabelecidas; indicar cada uma das ações em que se divide uma meta e o prazo 

previsto para a implementação de cada meta, etapa ou fase com suas respectivas datas. 
 

 

8.1. METAS 

DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
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8.2. ETAPAS E FASES DE EXECUÇÃO 

ETAPAS DATA DE 

INÍCIO 

DATA 

CONCLUSÃO 

   

   

 

 

9. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

NATUREZA DA 

DESPESA 

TOTAL POR ITEM 

(R$) 

FMDCAT 

(R$) 

CONTRAPARTIDA 

(R$) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

TOTAL GERAL    

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

__________,___ de _________ de 2019 

 

 

 


