
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO CMDCA Nº 01/2020

Torna  público  a  abertura  de  inscrição  para  apresentação  de
projetos que poderão CONCORRER a ser financiados pelo Edital
ITAU SOCIAL 2020, disponível na plataforma Prosas e mediante
escolha  e  indicação  do  CMDCA de  Itapoá-SC  subsidiando-se
segundo critérios da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014,
as  alterações  produzidas  pela  Lei  Federal  13.204,  de  14  de
dezembro de 2015 e correspondência no Decreto Municipal 4.332
de 27 de fevereiro de 2020.

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), no uso
de suas atribuições legais e regimentais torna público o Chamamento Público para a
apresentação  de  projetos  da  Organização  da  Sociedade  Civil  ou  Organizações
Governamentais voltados a área da infância e adolescência executados no município
de Itapoá-SC.

1.2. Poderão participar entidades, organizações governamentais, projetos e serviços
cadastrados e atualizados ou em processo de cadastramento no CMDCA de Itapoá-
SC.

1.2.1. A  documentação  de  Registro  no  CMDCA  de  Itapoá-SC  está  prevista  na
Resolução CMDCA 004/2016 disponível em “www.itapoa.sc.gov.br/Governo/Conselhos
Municipais/CMDCA/Resoluções CMDCA/Resoluções 2016”.

1.3.  Considerar-se-á  para  todos  os  efeitos  as  organizações  governamentais  e  as
organizações da sociedade civil as definidas pelo Art. 2º, inciso I, alíneas “a” e “c”, da
Lei Federal 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

1.4. Entende-se por propostas, os projetos que atendam aos requisitos propostos no
Edital  da  Fundação  Itaú  Social  que  serão  desenvolvidos  em determinado  período,
limitado  a  12  (doze)  meses  e  que  envolvam programas de  promoção,  proteção  e
defesa  de  direitos  de  crianças  e  adolescentes  em  conformidade  com  as  Políticas
Públicas da Criança e do Adolescente no Município de Itapoá-SC, em especial,  as
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Metas propostas pelo Plano Decenal da Criança e do Adolescente de Itapoá-SC 2016-
2026. 

1.5. Não há limite de valor para cada projeto, sendo necessário, contudo, que o valor
total  indicado  seja  condizente  com os  objetivos  perseguidos  e  compatíveis  com a
realização efetiva do projeto e conseguinte comprovação/Prestação de Contas.

1.6. Obrigatoriamente na apresentação dos projetos deverão ser fornecidos, impresso
e em formato excel o Orçamento e Cronograma de Ações conforme modelo de Edital
da  plataforma  Prosas  “www.prosas.com.br/https://prosas.com.br/editais/6958-edital-fundos-
da-infancia-e-da-adolescencia-2020” do patrocinador Itaú Social e demais documentações
exigidas pela lei 13.019/2014, 13.204/2015 e pelo Decreto Municipal 4.332/2020.

1.7. Os projetos poderão ser apresentados com imagens que subsidiem a realização,
análise, escolha do projeto.

2. DO EDITAL ITAÚ SOCIAL

O Edital Fundos da Infância e Adolescência 2020 - Edital FIA 2020 foi elaborado pelo
Itaú  Social  para  selecionar  e  apoiar  ações,  serviços,  programas  ou  projetos  que
contribuam  para  a  garantia  dos  direitos  das  crianças  e  dos  adolescentes,  em
conformidade com a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente.

Por  meio  do  Edital  FIA  2020,  as  empresas  pertencentes  ao  Conglomerado  Itaú
Unibanco  Holding  S.A.  poderão destinar,  de  acordo  com  a  legislação,  recursos
financeiros para os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente (Municipais e do
Distrito  Federal)  –  doravante  denominados  Fundos  –  controlados  e  geridos  pelos
respectivos  Conselhos  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  –  doravante
denominados Conselhos.

Conforme determina a legislação, os recursos que forem destinados a esses Fundos
deverão  ser  empregados  para  viabilizar  ações  previamente  priorizadas  pelos
Conselhos, que deverão ser executadas por organizações governamentais e/ou por
organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, selecionadas pelos Conselhos em
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conformidade com as normas legais.

Para participar do Edital  FIA 2020, o Conselho deverá selecionar previamente uma
proposta  de  ação,  detalhando  seu  conteúdo  e  orçamento  na  forma  prevista  neste
regulamento, e indicando a organização por ele selecionada para a execução da ação.

As destinações de recursos aos Fundos deverão contribuir  para que os Conselhos
possam concretizar as ações por eles priorizadas e promover avanços efetivos nas
políticas locais de garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

3. MODALIDADES DE PROPOSTAS QUE PODERÃO SER INSCRITAS

Tendo em vista a Resolução nº 137/2010 (artigo 15) do Conselho Nacional dos Direitos
da Criança e do Adolescente, o Conselho (Municipal ou do Distrito Federal) poderá
inscrever  proposta  no  Edital  FIA 2020  que  se  insira  primordialmente  em uma  das
seguintes modalidades:

3.1. Modalidade 1:  Atendimento ou acolhimento de crianças e/ou adolescentes por
meio de programas ou serviços, tendo em vista a defesa, proteção e promoção dos
direitos desse público.
 
3.2.  Modalidade  2:  Elaboração  de  projeto  de  pesquisa  ou  diagnóstico  local  que
fundamente o planejamento de políticas públicas voltadas à garantia dos direitos de
crianças e adolescentes em um território, município ou região / Criação de sistema de
informação, monitoramento e avaliação de políticas públicas voltadas à garantia dos
direitos de crianças e adolescentes em um território, município ou região.  
 
3.3. Modalidade 3: Capacitação ou formação de profissionais que atuam no Sistema
de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente em um território, município ou
região. 
 
3.4.  Modalidade 4:  Realização de atividade de comunicação,  campanha educativa,
publicação, divulgação de ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos
direitos da criança e do adolescente, em um território, município ou região.
 
3.5. Modalidade 5: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente, com ênfase na mobilização e articulação de ações conjuntas, e/ou no
fortalecimento do trabalho em rede entre organizações e serviços existentes em um
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território, município ou região.

Na  edição  2020  do  Edital,  os  Conselhos  Municipais  dos  Direitos  da  Criança  e  do
Adolescente  (CMDCA)  podem também inscrever  propostas  que contribuam para  a
garantia de direitos perante os desafios impostos pela pandemia do coronavírus.  A
partir de um olhar para as principais necessidades locais, podem ser inscritos projetos
que ofereçam informações,  orientações e recursos que contribuam para  prevenção
e/ou melhoria das condições de vida, saúde e bem-estar de crianças, adolescentes e
famílias que estejam sendo afetados pela pandemia. 

Cada Conselho poderá inscrever uma única proposta no Edital FIA 2020. 

Ao realizar a inscrição, o Conselho  deverá informar em qual das modalidades acima
indicadas  a  proposta  se  insere.  Caso  a  proposta  inscrita  contenha  ações  que  se
enquadrem em mais de uma modalidade, deverá ser indicada apenas a modalidade
principal, ou seja, aquela que no entendimento do Conselho melhor descreve o foco
central e as ações principais da proposta. 

A proposta inscrita poderá ser referente a uma ação que já esteja em andamento ou
que ainda não tenha sido iniciada. 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS PROJETOS

4.1.  Os projetos inscritos, deverão atender crianças e ou adolescentes e estarem em
conformidade  com a  legislação  vigente,  em especial  ao  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente e correspondente municipal.

4.2.  O  projeto  deve  contemplar,  cumulativamente  ou  não,  aspectos  que  envolvam
necessariamente  ações  relacionadas  a  atenção  a  crianças  e  atendimentos,  sob  a
orientação e recomendação do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e
Adolescente de Itapoá 2016/2026  com base nas seguintes metas estabelecidas por
ocasião do Plano Decenal da Criança e do Adolescente (de Itapoá) 2016-2026:

4.2.1 META 1. PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E
PROTEÇÃO AO APRENDIZ LEGAL;

4.2.2 META 2. POLÍTICA DE SAÚDE;
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4.2.3 META 3 - EXECUÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

4.2.4 META 4. ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL INFANTO JUVENIL E
OUTROS TIPOS DE VIOLÊNCIA;

4.2.5 META 5. GARANTIA DO DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

4.2.6 META 6. FORTALECIMENTO DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS;

4.2.7 META 7. FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;

4.2.8 META 8. PROMOÇÃO DAS PRÁTICAS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.

4.2.9 META 9. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO;

4.2.10 META 10.  PROTEÇÃO  ESPECIAL A CRIANÇAS E  ADOLESCENTES COM
SEUS DIREITOS AMEAÇADOS OU VIOLADOS, CONSIDERADAS AS CONDIÇÕES
DE  PESSOAS  COM  DEFICIÊNCIA  E  AS  DIVERSIDADES  DE  GÊNERO,
ORIENTAÇÃO SEXUAL, CULTURAL, ÉTNICO-RACIAL, RELIGIOSA, GERACIONAL,
TERRITORIAL, DE NACIONALIDADE E DE OPÇÃO POLÍTICA;

4.2.11 META 11. PROMOÇÃO DO RESPEITO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE NA SOCIEDADE, DE MODO A CONSOLIDAR UMA CULTURA DE
CIDADANIA.

4.2.12 META  12.  PRESERVAÇÃO  DA  IMAGEM,  DA  IDENTIDADE,  CONFORME
DISPOSITIVOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

4.2.13 META  13.  FOMENTAR  A  CULTURA  DA  SUSTENTABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL;

4.2.14 META 14. ERRADICAR A FOME E ASSEGURAR A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA
DE  CRIANÇAS,  ADOLESCENTES,  GESTANTES  E  LACTANTES,  POR  MEIO  DA
AMPLIAÇÃO DE POLÍTICAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL;

4.2.15 META 15 – ACESSO A POLÍTICAS PÚBLICAS DE QUALIDADE;
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4.3. A análise documental  e seleção dos projetos será realizada pela Comissão do
Plano de Ação do CMDCA estabelecida pela Portaria CMDCA 001.2020 de 17 de junho
de 2020.

4.3.1. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção – Plano de Ação poderá
solicitar  assessoramento  técnico  de  especialista,  inclusive  que  seja  membro  do
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente ou integrante do Órgão Gestor de
cujo CMDCA é vinculado ou da comissão que efetuou os estudos, desenvolvimentos e
regulamentação do regime jurídico das parcerias no âmbito da Administração Pública
Municipal de Itapoá-SC.

4.3.2. A Comissão  de  Seleção  poderá  realizar,  a  qualquer  tempo,  diligências  para
verificar  a  autenticidade  das  informações  e  documentos  apresentados  pelas
organizações  concorrentes  ou  para  esclarecer  dúvidas  e  omissões,  utilizando  em
qualquer situação, os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência,
entre outros pertinentes.

5. DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO

5.1.  A inscrição dos  projetos das Organizações Governamentais e Organizações da
Sociedade Civil serão efetuados mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Requerimento e Declaração Legal (Anexo I).

b) Descrição  técnica  do  Projeto/Plano  de  Trabalho  atendendo  ao  Edital  Itaú
(formato digital - pen drive e impresso).

c) Cópia do Certificado de inscrição vigente junto ao CMDCA ou protocolo de
requerimento de inscrição.

d) Orçamento do Itaú Social em formato digital – pen drive e impresso. Disponível
na plataforma Prosas, devendo a entidade/organização efetuar o seu cadastro
para acesso. (www.prosas.com.br);

e)  Cronograma  do  Itaú  Social  em  formato  digital  –  pen  drive  e  impresso.
Disponível na plataforma Prosas, devendo a entidade/organização efetuar o seu
cadastro para acesso. (www.prosas.com.br);
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f) Dados da Organização e projeto (Anexo II);

g) Documentação pertinente ao Decreto Municipal 4332/2020 (Anexo III)

h) Declaração geral da entidade/organização (Anexo IV)

5.2.  Os  projetos  apresentados  e  seus  anexos  não  serão  devolvidos,
independentemente qual seja o resultado.

5.3.  A proposta/projeto completo deverá ser entregue em cópia física, devidamente
identificada e assinada pelo responsável legal pela Organização da Sociedade Civil e
Programa Governamental e em mídia eletrônica tipo pen drive – em extensão “.doc” /
“.odt” / “.pdf”). A ausência   da mídia eletrônica inabilita o projeto  .

5.5.  Os  documentos  deverão  ser  protocolados  em  envelope  fechado  identificado
conforme modelo abaixo conforme o Cronograma deste Edital  (7.1),  das 08h00 às
14h00 na sede da Secretaria Executiva do CMDCA, situada na Av. N. S. do Perpétuo
Socorro, 401-A – Itapoá (Em frete à Secretaria Municipal de Educação) :

EDITAL 01/2020/CMDCA

PROPONENTE: “_______________________________________________________”
Nome do Projeto: “______________________________________________________”

5.6 O CMDCA poderá alterar este Edital a critério e julgamento do Pleno do Conselho
mediante formal justificativa ficando ainda casos omissos a serem considerados pela
mesa diretora e/ou Pleno do Conselho.
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6.0 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

a) Cumprimento dos Objetivos (50 Pontos)
Atende 

(Nota 50)

Atende
Parcialmente 

(Nota 25)
Não

Atende
(Nota 0)

Nota
máxima
atribuída

Nota
obtida

Nota
máxima
atribuída

Nota
obtida

Adequação  ao  tema,  de  acordo  com as  Metas  do
item 4 deste Edital. 10 5

Critérios técnicos e justificativas do Projeto. 10 5
Metodologia  aplicada  para  a  consecução  dos
objetivos propostos. 10 5

Clareza, pertinência e exequibilidade dos objetivos.
10 5

Atividades e resultados esperados. 10 5

b) Impacto social da iniciativa (benefícios gerados com a implantação do projeto). (50
Pontos)

Atende

(Nota 50)

Atende
Parcialmente

(Nota 25)
Não Atende

(Nota 0)
Nota

máxima
atribuída

Nota
obtida

Nota
máxima
atribuída

Nota
obtida

Contribuição  para  o  fortalecimento  da  Política
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 10 05

Abrangência  da  proposta  a  público  em  qualquer
situação de vulnerabilidade. 10 05

Benefícios  sociais  gerados  para  o  público
diretamente envolvido. 10 05

Capacidade  de  impactar  a  sociedade  de  forma
ampla, mesmo para os não envolvidos diretamente. 10 05

Fomento  á  transparência  pela  Sociedade  Civil  e
governamental  para  a  prestação  de  constas,
relevância das ações e atingimento dos objetivos

10 05
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7.0 PROCESSO DE SELEÇÃO DA PROPOSTA

7.1 O processo de seleção observará as seguintes etapas/cronograma:

Etapa Descrição Data

1 Publicação do Edital 19/06/20

2 Entrega do projeto/propostas, versão digital  e em papel,
incluindo documentações e anexos até 14h00 de 26/06/20.

26/06/20

3 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção nota 01 26/06/20

4 Divulgação de resultado Prévio 26/06/20

5 Prazo  para  apresentação  de  Recursos  ao  Pleno  do
CMDCA

29/06/20

6 Análise dos Recursos nota 02 29/06/20

7 Resposta aos Recursos e publicação do resultado final do
projeto/proposta escolhida

29/06/20

8 Inscrição do projeto/ proposta/vencedor(a) 30/06/20

Nota 01: Os critérios e adequação serão mensurados pela Comissão do Plano de Ação
e Aplicação em 26/06/2020 as 14H15 em ambiente não presencial em sala de vídeo
com  link  a  ser  compartilhado  via  whatsapp,  com  a  participação  de  todos  os
representantes  de  projetos  apresentados  que  manifestem  interesse  e  informem,
exclusivamente  por  e-mail   (secitapoa@hotmail.com)  a  intenção  de  acompanhar  a
análise da comissão do Plano de Ação do CMDCA com ao menos vinte e quatro horas
de antecedência, informando o título “entidade (nome) requer participar da análise do
item  03”  e  fornecendo  até  dois  números  de  celulares  para
participação/acompanhamento.

Nota  02:  Os  eventuais  recursos,  devidamente  fundamentados,  deverão  ser
apresentados, exclusivamente por e-mail para as devidas considerações do Pleno do
COMDCA que manifestará,  por  e-mail  sua decisão ao interessado/impetrante e em
mesma data da decisão solicitará ampla publicidade da decisão.

7.2. A proposta vencedora será inscrita como única pelo CMDCA no Edital 2019 da
Fundação Itaú Social para participar das etapas de seleção daquela promovida pela
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referida  Fundação,  e  caso  seja  escolhida,  receberá  os  recursos  depositados  pela
Fundação Itaú Social no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
FMCA.

7.3. A fase de seleção será constituída de duas etapas, sendo:

7.3.1. Entrega de documentação, projeto e anexos: Eliminatória

7.3.2. Seleção de projetos conforme critérios estabelecidos no item 6.0.: Classificatória.

7.3.3. Somente serão classificados os projetos que tenham integralmente cumprido os
critérios previstos no item 7.3.1.

7.3.4. Serão desclassificados os projetos que não possuam atuação nas quinze metas
previstas no Plano Decenal da Criança e do Adolescente contidos no item 4.2.

8.0. DESTINAÇÃO DE RECURSOS DA FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL PARA O FMCA

8.1. Se o projeto apresentado pelo CMDCA de Itapoá-SC for contemplado. O montante
final  dos  recursos  a  serem  destinados  aos  Fundos  dos  municípios  selecionados
dependerá do volume de recursos que estiver disponível para destinação por parte do
Conglomerado  Itaú  Unibanco  Holding  S.A.  Por  este  motivo,  o  valor  do  recurso
solicitado pelo Conselho poderá ou não ser integralmente contemplado, a exclusivo
critério do Itaú Social.

8.2. Oportunamente  os  Conselhos  selecionados  receberão  orientação  sobre  o
processo a ser seguido para o recebimento dos recursos financeiros e a informação
sobre o valor a ser destinado ao Fundo.

9. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA
9.1. O  CMDCA  de  Itapoá-SC  seguirá  os  requisitos  previstos  na  Lei  Federal  nº
13.019/2014, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 13.204/2015.

9.2. Os recursos destinam-se ao desenvolvimento das atividades previstas na Proposta
apresentada pela entidade/organização, de acordo com o Plano de Trabalho/projeto;

11
Av. N. S. do Perpétuo Socorro, 401-A – Itapoá (Em frete à Secretaria Municipal de Educação) 

Tel.: (47) 3443-2782 CEP 89.249-000 Itapoá - SC



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

9.3. O  início  do  repasse  dos  recursos  se  dará  até  30  dias,  a  contar  da  data  de
assinatura do Termo de Fomento;

9.4. Uma  vez  aprovada  a  proposta  e  repassado  o  recurso  financeiro,  não  haverá
repasses  aditivos  financeiros  por  quaisquer  que  sejam  os  motivos,  sendo
responsabilidade da organização a conclusão do mesmo;

9.5. Eventuais saldos remanescentes e/ou de rendimentos de aplicações poderão ser
direcionados para utilização na mesma proposta de origem desses recursos, desde
que aprovados pelo colegiado do CMDCA após parecer técnico emitido pelo Gestor do
FMCA.

9.6. Para utilização do saldo remanescente ou rendimentos de aplicação a entidade
deverá apresentar ao CMDCA novo Plano de Aplicação e 03 orçamentos dos itens a
serem adquiridos;

9.7. Somente  após  aprovação  do  CMDCA e  emissão  de  Aditamento  do  Termo de
Fomento pelo gestor, a organização poderá adquirir os materiais.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas, após procedimento
administrativo  de  apuração,  acarretará  a  aplicação,  a  juízo  do  CMDCA de  Nova
Andradina  –  MS e  do  Gestor  do  FMCDA as  seguintes  sanções,  independente  da
rescisão do Termo de Fomento;

10.2 Advertência;

10.3. Suspensão das parcelas a serem recebidas;

10.4. Nos casos apurados de má utilização dos recursos ou de desvio de finalidade,
será obrigatório a devolução dos valores liberados, sem prejuízos às sanções criminais,
cíveis e administrativas;

10.5. Demais penalidades previstas em lei;
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10.6. Serão aplicadas sanções por parte do CMDCA quando das infrações versarem
sobre o objeto da proposta e sobre o descumprimento financeiro do projeto;

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. A organização contemplada ficará obrigada a desenvolver as atividades descritas
no Plano de Trabalho na forma proposta;

11.2. A organização é responsável pela finalidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase;

11.3. Observado  o  critério  da  Supremacia  do  Interesse  Público,  compulsória  a
justificativa,  este Edital  poderá  ser  alterado em todo ou em parte  pelo CMDCA de
Itapoá-SC. 

Itapoá, 18 de junho de 2020

Virgínia Maira Wordell Gubert
Presidente do CMDCA de Itapoá-SC

13
Av. N. S. do Perpétuo Socorro, 401-A – Itapoá (Em frete à Secretaria Municipal de Educação) 

Tel.: (47) 3443-2782 CEP 89.249-000 Itapoá - SC



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO, CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
(Papel timbrado da organização) 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil –OSC/governamental]

requer a inscrição de seu Projeto/Plano de Trabalho para pleitar os recursos previstos

no edita  FIA 2020 do ITAÚ SOCIAL junto ao CMDCA de Itapoá-SC,  está ciente e

concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público 001/2020-

CMDCA – ITAÚ SOCIAL 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. 

Da mesma forma, Declaro que a entidade/organização atende a todos os requisitos da

Lei  Federal  nº  13.019/2014,  com  as  alterações  introduzidas  pela  Lei  Federal  nº

13.204/2015, para celebração do termo de fomento, e que não incorre em nenhuma

das hipóteses previstas na legislação impeditivas da formação da aludida parceria. 

Itapoá-SC, ____ de __________________ de 2020. 

[Nome e 
Cargo do Representante Legal da Organização governamental/OSC]  
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ANEXO II 

 SOBRE  A ORGANIZAÇÃO  QUE  SERÁ  RESPONSÁVEL  PELA EXECUÇÃO  DA

PROPOSTA

Caso  esteja  prevista  a  participação  de mais  de  uma organização  na execução  da
proposta,  informe apenas os  dados daquela  que será  a  responsável  principal  pela
execução física e financeira da proposta

Negritar  e  sublinhar  inteiramente  o  item  correspondente  a

resposta  da  entidade/organização  ou  preencher,  sublinhando  a

resposta correspondente conforme for o caso.

10. Natureza jurídica da organização que executará a proposta:

a. Organização da Sociedade Civil (OSC)
b. Órgão Público
c. O próprio Conselho (Atenção: esta opção não é possível se a modalidade da 
proposta assinalada na questão 22 for “Modalidade 1 - Atendimento direto de crianças 
e adolescentes”)
d. Outra natureza

11. Dados da organização que será responsável pela execução da proposta:
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11.1. Nome/razão social da organização:

11.2. CNPJ da organização:

11.3. Endereço completo (logradouro, município e UF):

11.4. CEP:

11.5.  Site,  blog  ou  rede  social  (facebook,  instagram,  etc.)  da  organização  (caso

possua):

12. Dados do presidente/gestor/responsável pela organização:

12.1. Nome completo:

12.2. CPF:

12.3. DDD + Telefone fixo:

12.4. DDD + Telefone celular:

12.5. E-mail:
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13. Dados do tesoureiro ou responsável pelo setor financeiro ou pela ordenação de

despesas da organização:

13.1. Nome completo:

13.2. CPF:

13.3. DDD + Telefone fixo:

13.4. DDD + Telefone celular:

13.5. E-mail:

14.  Dados  do  profissional  da  organização  que  será  responsável  por  coordenar  a

execução da proposta:

14.1. Nome completo:

14.2. CPF:

14.3. DDD + Telefone fixo:

14.4. DDD + Telefone celular:

14.5. E-mail:
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15.  Caso  a  organização  selecionada  pelo  Conselho  seja  uma  Organização  da

Sociedade  Civil,  a  seleção  foi  feita  com base  na Lei  Federal  nº  13.019/2014,  que

estabelece  a  necessidade  de  realização  de  chamamento  público  para  que

organizações  da  sociedade  civil  possam receber  recursos  provenientes  de  Fundos

Públicos para a execução de ações priorizadas pelos Conselhos de Políticas Públicas?

a. Sim
b. Não

16.  Caso  a  organização  que  foi  escolhida  para  executar  a  proposta  seja  uma

Organização da Sociedade Civil:

16.1. Indique a área de atuação principal da organização:

a. Cultura e arte
b. Esporte e recreação
c. Educação
d. Assistência social
e. Direitos humanos
f. Saúde
g. Meio ambiente
h. Emprego e empreendedorismo
i. Desenvolvimento local
j. Outra

16.2. Indique a(s) área(s) de atuação complementar(es). (Marque até duas opções):

a. Cultura e arte
b. Esporte e recreação
c. Educação
d. Assistência social
e. Direitos humanos
f. Saúde
g. Meio ambiente
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h. Emprego e empreendedorismo
i. Desenvolvimento local
j. Outra

16.3. Ano de constituição legal da organização:

16.4. Número de registro da organização no Conselho dos Direitos da Criança e do

Adolescente:

16.5. Número de registro no Conselho da Assistência Social (caso exista esse registro):

17.  Descreva  o  perfil  e  a  experiência  que  a  organização  escolhida  pelo  Conselho

possui na área temática da proposta que está sendo inscrita: 
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18. Caso a organização que será responsável pela execução da proposta ainda não

tenha sido selecionada pelo Conselho, a seleção será feita com base na Lei Federal nº

13.019/2014,  que  estabelece  a  necessidade de  realização  de  chamamento  público

para que organizações da sociedade civil  possam receber recursos provenientes de

Fundos Públicos?

a. Sim
b. Não

SOBRE A PROPOSTA QUE ESTÁ SENDO INSCRITA

21. Em qual modalidade a proposta se enquadra? *

(caso a proposta se enquadre em mais de uma modalidade, indique apenas a principal)

a. Modalidade 1: Atendimento direto de crianças e/ou adolescentes, tendo em vista a 
defesa, proteção e promoção dos direitos desse público.

b. Modalidade 2: Elaboração de diagnóstico local e de plano de ação para garantia dos 
direitos de crianças e adolescentes / Elaboração de sistema de informação, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas municipais direcionadas a crianças e 
adolescentes.

c. Modalidade 3: Capacitação ou formação de profissionais que atuam no Sistema de 
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente ou em organizações da rede de 
atendimento local.

d. Modalidade 4: Comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das 
ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente.

e. Modalidade 5: Fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, com ênfase na mobilização e na articulação de ações conjuntas e/ou no 
fortalecimento do trabalho em rede entre organizações e serviços locais.
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23. A escolha dessa proposta foi baseada em um diagnóstico local da situação das

crianças e adolescentes e/ou em um diagnóstico das necessidades do município na

área  das  políticas  para  crianças  e  adolescentes?  Se  não,  passe  para  a  questão

seguinte. Se sim, aponte como foi feito o diagnóstico local, e quais foram as conclusões

desse diagnóstico:

24. Indique o estágio da proposta que está sendo inscrita: *

a. Refere-se a uma ação que ainda não foi iniciada (neste caso, passe para a questão 
28)
b. Refere-se a uma ação em andamento, já apoiada em ano anterior pelo Itaú Social
c. Refere-se a uma ação em andamento, nunca apoiada pelo Itaú Social

25. Caso seja uma ação em andamento, informe o mês e ano em que ela foi iniciada:

26.  Caso  seja  uma  ação  em  andamento,  comente  os  resultados  obtidos,  caso  já

tenham sido observados ou registrados:
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28. Indique os problemas que atingem crianças e adolescentes (ameaças ou violações

de direitos) que a ação proposta ajudará a enfrentar ou prevenir: *

29.  Indique  as  lacunas  ou  fragilidades  da  rede  de  atendimento  local  que  a  ação

proposta ajudará a minimizar ou superar: *

30. Descreva os objetivos e as metas da proposta: *
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31. Informações sobre os beneficiários da proposta 

31.1.  Informe quais  serão os  beneficiários  diretos  da ação proposta  (indivíduos ou

instituições que serão beneficiados, para os quais os objetivos da ação proposta estão

prioritariamente direcionados). Marque mais de uma opção, se for o caso: *

a. Crianças (até 12 anos incompletos)
b. Adolescentes (entre 12 e 18 anos incompletos)
c. Familiares ou responsáveis pelas crianças e adolescentes
d. Profissionais do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
e. Organizações do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente
f. Outros

31.2. Caso tenha marcado “outros”, identifique esse grupo:

31.3.  Indique  a  quantidade  prevista  de  beneficiários  diretos  (separe  pelos  públicos

indicados na questão 31.1): *
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31.4. Caso a proposta seja voltada ao atendimento direto de crianças e adolescentes,

ou caso seja direcionada a profissionais da rede de atendimento, quais características

desses beneficiários serão relevantes para sua seleção e/ou atendimento?

31.5.  Caso  os  beneficiários  diretos  sejam crianças  e  adolescentes,  que  critérios  e

procedimentos estão previstos para sua seleção ou alcance?

31.6.  Estão previstas  estratégias  de  busca  ativa  ou fluxos  de encaminhamento  de

crianças e adolescentes por órgãos, entidades ou serviços do Sistema de Garantia de

Direitos ou da rede de atendimento local?

Sim
Não

Caso a resposta tenha sido “Sim”, descreva como serão realizados a busca ativa e/ou 
os fluxos de encaminhamento:

31.7. Informe (se for o caso) quais serão os beneficiários indiretos (pessoas ou 
instituições que serão afetadas positivamente pela execução da proposta em função de
desdobramentos ou repercussões das atividades que serão realizadas). Marque mais 
de uma opção, se for o caso:
a. Crianças (até 12 anos incompletos)
b. Adolescentes (entre 12 e 18 anos incompletos)
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c. Familiares ou responsáveis pelas crianças e adolescentes
d. Profissionais do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes
e. Organizações do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e Adolescentes
f. Outros

31.8. Caso tenha marcado “outros”, identifique esse grupo:

31.9. Perfil dos beneficiários indiretos. Aponte as características desse público:

32. Descreva as características dos territórios ou comunidades que serão alcançados 
ou focalizados pelas ações previstas: *

33. Estão previstas ações preparatórias? (Ações preparatórias são aquelas que 
precisam ser realizadas previamente para que as atividades-fim ou atividades 
principais da proposta possam ser iniciadas. Exemplos de ações preparatórias: 
compras de equipamentos ou materiais, reformas de espaços físicos, contratação de 
pessoal ou de serviços, articulações prévias com parceiros apoiadores). *
a. Sim
b. Não

33.1 Caso a resposta tenha sido “Sim” na pergunta acima, descreva as ações 
preparatórias:
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34. Serão necessárias licitações para executar algumas das ações preparatórias 
descritas na questão anterior?
a. Sim
b. Não

Se sim, indique quais serão as ações preparatórias que envolverão licitações:

Indique o tempo estimado para conclusão das licitações:

Informe se será tomada alguma providência para evitar atrasos na conclusão das 
licitações:

35. Descreva de forma detalhada as atividades-fim ou atividades principais que serão 
realizadas ao longo da execução da proposta: *

36. Descreva as metodologias que serão empregadas para a execução das ações 
descritas na questão anterior e como se dará a participação dos beneficiários diretos: *
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37. Descreva os marcos legais que orientarão a execução das ações: *

38. Caso existam, descreva as estratégias para a valorização da diversidade, a 
promoção da equidade e da inclusão social, e o combate ao preconceito e à 
discriminação (de gênero, étnico-racial, de pessoas com deficiência, entre outros):

39. No processo de execução da proposta estão previstas parcerias de alguma 
natureza entre a organização executora e outras organizações da sociedade civil, 
órgãos públicos, escolas, associações de bairro, empresas, conselhos de políticas 
setoriais, etc.? *
Sim
Não

Se sim, cite quais serão as organizações parceiras e como as parcerias ocorrerão em 
cada caso:

40. Indique até cinco resultados ou transformações que a execução da proposta deverá
promover: *

41. Estão previstos procedimentos para monitoramento das ações e avaliação dos 
resultados esperados com a execução da proposta: *
Sim
Não
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Se sim, cite quais serão esses procedimentos:

Indique quais serão as atribuições da organização executora no processo de 
monitoramento e avaliação:
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42. Orçamento necessário para a execução da proposta: 

Atenção:  para  apresentar  o  orçamento  detalhado  da  proposta,  utilize  a  planilha

eletrônica intitulada “Orçamento”, disponível na aba “Dados do edital”. Na sequência,

preencha os dados solicitados abaixo, que devem ser idênticos aos valores indicados

na aba “Síntese”  daquela  planilha.  Utilize  o  formato  moeda  e  valor,  com centavos

(exemplo: R$ 1.234,56).

42.1. Informe o valor total solicitado pelo Conselho como “Destinação Itaú Social” para

execução do projeto: *

42.2. Informe o valor de “Contrapartidas” (se houver):

42.3.  Informe  o  valor  total  para  execução  do  projeto  (Destinação  Itaú  Social  +

Contrapartidas): 

42.4. Informações complementares sobre o orçamento da proposta (se for o caso):
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SOBRE A CONTINUIDADE DA PROPOSTA APÓS 2021

43. Caso a proposta venha a ser executada em 2021, o Conselho entende que após

esse ano ela deverá ter continuidade? *

a. Sim
b. Não

45: Orçamento da Proposta *
O arquivo eletrônico “Orçamento.xls” deverá ser enviado na planilha Excel disponível 
na plataforma. O orçamento deve ser enviado necessariamente na planilha Excel 
disponibilizada e não em arquivo de outro formato.

46: Cronograma das Ações *

O arquivo eletrônico “Cronograma.xls” deverá ser enviado na planilha Excel disponível 
na plataforma. De igual forma, o cronograma deve ser enviado necessariamente na 
planilha Excel disponibilizada e não em arquivo de outro formato.
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Anexo III

Art. 20, 
I – Regularidade Jurídica

a) cópia do estatuto social e das suas alterações devidamente registradas, que estejam
em  conformidade  com  as  exigências  previstas  no  artigo  33  da  Lei  Federal  nº
13.019/2014;

b) cópia da última ata de eleição da diretoria, devidamente registrada, em que conste a
relação de dirigentes atuais da organização da sociedade civil;

c)  relação  nominal  atualizada  dos  dirigentes  da  organização  da  sociedade  civil,
conforme seu estatuto social, com respectivo endereços, número e órgão expedidor da
carteira de identidade e número de registro no cadastro de Pessoa Física – CPF.

II – Regularidade Fiscal e Trabalhista
 
a)  inscrição no Cadastro  Nacional  de  Pessoa Jurídica  –  CNPJ,  emitida  do site  da
Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil,  que  comprove  a  existência  e  a  efetiva
atividade da organização da sociedade civil há, no mínimo, 1 (um) ano;

b) comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela
declarado;

c)  prova  de  regularidade  com  as  Fazendas,  Estadual  e  Municipal,  mediante  a
apresentação das respectivas certidões;

d)  prova  de  regularidade  com  a  Fazenda  Federal,  inclusive  com  as  contribuições
devidas  ao  Instituto  Nacional  de  Seguridade  Social,  mediante  a  apresentação  da
respectiva certidão;

e) certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; e,

f) certidão negativa de débitos trabalhistas – CNDT, expedida pelo Tribunal Superior do
Trabalho. 
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III  -  cópia  dos  alvarás  de  funcionamento,  alvará  sanitário  e  alvará  de  proteção  e
prevenção contra incêndio, quando for o caso; 

IV – documentos que comprovem a experiência prévia, com efetividade, do objeto da
parceria ou de natureza semelhante; 

VI – declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando
que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas
no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014; 

VII – prova da propriedade ou posse legítima do imóvel, como escritura, matrícula do
imóvel,  contrato de  locação,  comodato  ou outro tipo  de relação jurídica,  caso seja
necessário à execução do objeto pactuado;
 
VIII  –  prova de que a entidade requerente não tem nenhuma pendência relativa a
prestações de contas de recursos anteriormente recebidos no âmbito de parcerias ou
instrumentos congêneres; 

IX  –  Certificado de Entidade Beneficente  de Assistência Social,  nos  termos da Lei
Federal nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, se houver;

X – no caso de organização da sociedade civil  de utilidade pública ou de interesse
público, comprovação da qualificação, através de certificado ou declaração de que, na
sua  área  de  atuação,  é  reconhecida  por  órgão  ou  entidade  federal,  estadual  ou
municipal, nos termos da legislação pertinente;

XI – prova de inscrição junto ao conselho municipal referente a sua área de atuação,
sempre que tal for condição de funcionamento da entidade prevista em lei; 

XII – outros, tais como documentos de regularidade técnica e econômica financeira,
que poderão ser exigidos pela Administração Pública, de acordo com a natureza da
entidade beneficiária e a atividade que desenvolve.

§1º  Os documentos de que tratam os incisos VII do caput deste artigo, poderão ser
apresentados após a celebração da parceria, nas hipóteses em que a disponibilidade
do imóvel estiver condicionada à liberação dos recursos.

§2º   Para  fins  de  comprovação  da  experiência  prévia  e  capacidade  técnica  e
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operacional da organização da sociedade civil, de que tratam os incisos IV e V do caput
deste artigo, serão admitidos quaisquer dos seguintes documentos, sem prejuízo de
outros:  

I – instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da administração pública,
cooperação internacional, empresas ou com outras organizações da sociedade civil;

II – relatório de atividades desenvolvidas;

III  –  notícias  veiculadas  na  mídia,  em  diferentes  suportes,  sobre  atividades
desenvolvidas;

IV  –  publicações  e  pesquisas  realizadas  ou  outras  formas  de  produção  de
conhecimento;

V – currículo de profissional ou da equipe responsável pela execução do objeto da
parceria;

VI – declarações de experiência prévia emitidas por organizações da sociedade civil,
empresas públicas ou privadas, conselhos de políticas públicas e dirigentes de órgãos
públicos ou universidades;

VII – prêmios locais ou internacionais recebidos;

VIII – atestados de capacidade técnica emitidos por redes, organizações da sociedade
civil,  movimentos  sociais,  empresas  públicas  ou  privadas,  conselhos  de  políticas
públicas e membros de órgãos públicos ou universidades; ou

IX – quaisquer documentos que comprovem experiência e aptidão para cumprimento
do objeto que será desenvolvido, submetidos à apreciação da administração pública.
 
§1º  Na hipótese de a organização da sociedade civil  selecionada não atender aos
requisitos  exigidos,  aquela  imediatamente  mais  bem classificada  será  convidada  a
aceitar a celebração de parceria, nos termos da sua própria proposta.

§2º  Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do §1º deste artigo
aceite  celebrar  a  parceria,  proceder-se-á  à  verificação  dos  documentos  que
comprovem o atendimento  aos requisitos  previstos nos artigos  33,  34  e  39 da Lei
Federal nº 13.019/2014 e neste artigo. 
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ANEXO IV

7– DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante da convenente, venho declarar: 

1 - Que não devemos prestação de contas de parcerias firmadas anteriormente, e que
estamos adimplente com a prefeitura municipal; 

2 - Que não temos como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da prefeitura municipal, nem
cônjuges  ou  companheiros,  bem  como  parentes  em  linha  reta,  colateral  ou  por
afinidade, até o segundo grau e nem empregamos parentes até o segundo grau de
qualquer um dos dirigentes; 

3 - Que não temos contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco
anos; 

4 – Que não fomos punidos com nem uma das seguintes sanções: 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)
execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho. 

5 – Que não tivemos advertência em parcerias firmadas anteriormente; 

6 – Que não tivemos suspensão temporária de participar de chamamento público; 

7 – Que a entidade nunca foi declarada inidônea; 

8 - Que a entidade se compromete a atender os requisitos previstos na Lei nº 13.019
de 2014 e que fará publicidade dos recursos públicos recebidos e da sua destinação,
bem como compromete se a prestar contas nos termos legais; 

9  -  Que  dispõe  de  instalações,  condições  materiais  e  capacidade  técnica  e
operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e
o cumprimento das metas; 

10- Que a entidade não possui nenhum impedimento legal para realizar a presente
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parceria. 
Declaro estar ciente do inteiro teor da legislação que rege a matéria, em especial da
Lei 13.019/2014, tendo as condições legais de firmar a parceria com a administração
pública e não incorrendo em nenhuma das vedações legais.  Com isso, pede-se o
DEFERIMENTO do Projeto e Plano de Trabalho. 

Itapoá-SC, ___ de ________________ de 2020.

 __________________________________ 
Assinatura do Representante Entidade/Organização 
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