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EDITAL Nº 01/2015, de 11 DE MARÇO DE 2015. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de 

suas atribuições, fundamentado na Lei Federal n° 8.069/90, na Lei Municipal 

1295/97 e suas respectivas alterações, que dispõe sobre a Política Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, Lei Municipal nº 3391/14, que cria o 

Fundo Municipal para infância e Adolescência, na reunião ordinária do dia 11 

de março de 2015, conforme ATA nº 002/2015. 

 

CONSIDERANDO: 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90); 

 A Lei Municipal 1295/97 e 3391/14- que dispõe sobre o FIA, COMDICAI 

e outros; 

 O que dispõe no Manual do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina denominado “Orçamento Público e o Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente/2010; 

 A previsão orçamentária do FIA para o exercício de 2015; 

 A Instrução Normativa N.TC-14/2012 do Tribunal de Contas de Santa 

Catarina que estabelece critérios para a organização da prestação de 

contas de recursos concedido a qualquer título e dispõe sobre o seu 

encaminhamento ao Tribunal de Contas para julgamento. 

 Resolução nº 137/2010 do CONANDA. 

 

 

 



  Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Itapema – COMDICAI 

____________________________________________________________ 

Rua Marginal Oeste, nº 100 – Bairro Morretes – Itapema/SC                                       2 
 

 

RESOLVE: 

Art. 1° – Aprovar o Edital para projetos na área da infância e adolescência a 

serem financiados pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA 

para o ano de 2015, da seguinte forma: 

 

EDITAL 01/2015 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itapema 

torna público que estão abertas as inscrições de 17 de março a 10 de abril de 

2015 para seleção e financiamento de projetos para área da Infância e 

Adolescência e Formação de Recursos Humanos no exercício de 2015. 

Tendo para investimento em projetos para a área da Infância e 

Adolescência até R$ 100.000,00 (cem mil reais) e projetos de Formação de 

Recursos Humanos até R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

1. Linhas de Ação: 

1.1. Área da Infância e Adolescência: Programas e projetos para atender 

crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, de ações 

complementares e inovadoras às políticas públicas sociais básicas, por tempo 

determinado, como: 

- Programas e projetos de promoção, proteção, defesa e atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente, bem como para crianças e adolescentes 

com deficiência; 
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- Programas e projetos de profissionalização para adolescentes em 

vulnerabilidade social. (Exceto os que são ofertados pelas políticas públicas 

existentes). 

1.2. Formação de Recursos Humanos: Programas e projetos de capacitação 

e formação profissional continuada aos operadores do Sistema de Garantia dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, como: 

- Programas e projetos de capacitação e formação, aos operadores do Sistema 

de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e outras áreas afins; 

- Programas e projetos de capacitação e formação, aos operadores do Sistema 

de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente sobre as atribuições e o 

papel do Conselho Tutelar e COMDICAI; 

- Programas e projetos de capacitação para os conselheiros do COMDICAI 

(FIA, atribuições e papel dos conselheiros). 

2. Condições de Participação 

2.1. Poderão ser proponentes entidades não governamentais de forma 

individualizada ou em rede. 

2.2. Não poderão participar, direta ou indiretamente, da inscrição de 

programas, projetos neste edital ou da execução dos serviços a eles 

necessários: 

2.2.1. Os servidores municipais e conselheiros do COMDICAI, bem como as 

pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio, subsistindo a proibição até 

seis meses depois de findas as respectivas funções; 
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2.2.2. O Prefeito, seu cônjuge e aos demais parentes consanguineos ou afins 

até o terceiro grau. 

2.2.3. Entidades que detenham débitos com a Fazenda Pública Municipal de 

Itapema, conforme Art. 32 da Lei Orgânica Municipal. 

2.2.4. É terminante proibida a subcontratação de qualquer etapa e/ou parcela 

dos serviços, objeto deste edital. 

2.2.5. Ser obrigatório a participação no curso de capacitação de prestação de 

contas e gastos, os projetos selecionados. 

2.2.6. Os materiais utilizados para o desenvolvimento do projeto devem ser 

custeados pelo próprio projeto. 

2.2.7. O Projeto deverá ter o espaço físico pré definido para o desenvolvimento 

das atividades do mesmo. 

3. Inscrição: 

3.1. A ficha para inscrição dos projetos também poderá ser acessada no 

“site” do Município de Itapema www.itapema.sc.gov.br ou diretamente na 

Secretaria Executiva do COMDICAI – Junto a Secretaria de Assistência Social, 

Cidadania e Habitação, situada na Av. Marginal Oeste, nº 100 - Bairro Morretes 

– Itapema/SC. 

3.2. A inscrição deverá ser efetuada junto à Secretaria Executiva do COMDICAI 

mediante a ficha de inscrição, projeto e a apresentação dos seguintes 

documentos: Cópia do Estatuto Social, Cópia da ata de eleição e posse da 

atual diretoria, Cópia simples do Certificado de CNPJ; Certidão Negativa 

de Tributos (Federal, Estadual e Municipal); Certidão Negativa de INSS e 

Certificado de Regularidade do FGTS e para Pessoa Fisica: Currículo, 

http://www.itapema.sc.gov.br/
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Certidão Negativa de Antecedentes Criminais e comprovação de 

capacidade técnica. 

3.3. Em caso de projetos desenvolvidos em rede, estes deverão nomear uma 

entidade como proponente para efetuar assinatura do contrato e suas 

implicações legais; 

3.4. Formulários e projetos entregues após as 17h do  dia 10 de abril de 2015 

não serão aceitos. 

4. Recursos Financeiros: 

4.1. O repasse de recursos será condicionado à apresentação de documentos, 

conforme legislação vigente e à celebração de contrato firmado com o 

Município de Itapema/SC; 

4.2. Os projetos serão financiados conforme disponibilidade de Recursos do 

FIA. 

4.3. Não serão financiados: 

a) Despesas com cerimonial (a exemplo de coffee-break, coquetéis, 

ornamentação, mestre de cerimônia); 

b) Investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel 

de imóveis públicos e/ou privados e funcionamento da instituição proponente 

(luz, água, telefone, entre outros); 

c) Realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou 

similar; 

d) Gratificação, consultoria, assistência técnica, coordenação ou qualquer 

espécie de remuneração a servidores públicos federais, estaduais e municipais 
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integrantes da administração direta ou indireta, pagamento de taxas bancárias, 

multas, juros ou correção monetária, inclusive aquelas decorrentes de 

pagamento ou recolhimento fora de prazo; 

e) Recursos para entidades com o objetivo de adquirir equipamentos. 

f) Projetos que se incluem em políticas sociais básicas, em caráter continuado 

e que disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação 

pertinente. 

5. Critérios de Avaliação dos Projetos: 

5.1. A compatibilidade entre os objetivos e/ou finalidades estatutárias da 

entidade proponente com o projeto.  

5.2. A capacidade técnica e operacional da entidade proponente para executar 

o projeto. 

5.3. O regular exercício das atividades estatutárias da entidade proponente. 

5.4. O interesse público em relação ao projeto e os benefícios econômicos e 

sociais a serem obtidos. 

5.5. A compatibilidade entre os valores solicitados, o plano de trabalho e os 

preços de mercado. 

5.6. Formato de apresentação do projeto, documentação enviada pela entidade 

proponente e afinidade do projeto com o objetivo da seleção.  

5.7. Sintonia com a legislação vigente, especialmente o ECA e a Resolução nº 

137/2010 do CONANDA. 

Para os projetos na Área da Infância e Adolescência, são critérios de 

avaliação, também: 
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5.8. Estar de acordo com as linhas de ação deste edital; 

5.9. Caráter inovador (diz respeito à possibilidade de adaptar uma alternativa 

para um novo contexto, criar algo completamente novo, ampliar o atendimento 

ou a possibilidade de combinar um ou mais desses fatores). 

5.10. Análise do projeto quanto a sua possibilidade de oportunidades 

educativas de desenvolvimento às criança/adolescentes e suas famílias, o 

acesso às políticas sociais básicas. 

5.11. Participação da comunidade (Capacidade do projeto de mobilizar a 

comunidade local). 

5.12. Articulação em rede (capacidade da entidade proponente para realizar 

parcerias locais, espaços democráticos, visando potencializar as ações do 

projeto). 

5.13. Desenvolvimento em regiões de maior demanda e/ou com inexistência de 

oferta; 

5.14. Poderão ser financiados mais de um projeto por entidade, caso estes 

sejam selecionados, respeitando a disponibilidade financeira do FIA; 

 

6. Seleção dos Projetos: 

6.1. Os projetos passarão por análise e aprovação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Itapema; 

6.2. Poderá ser solicitado a apresentação da proposta na reunião do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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7. Forma de Pagamento: 

7.1. Os pagamentos serão mensais. A cada 30 (trinta) dias, a CONTRATANTE 

realizará a medição dos serviços efetivamente realizados no período, atestando 

a execução dos mesmos. Findo o período, a medição será realizada no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias úteis, conforme padrões orientados na capacitação 

que irão receber. 

7.2. A CONTRATADA deverá apresentar até o último dia útil da aprovação da 

medição, documentos de despesas correspondente aos valores dos serviços 

executados.  

7.3. Estes pagamentos decorrentes dos serviços realmente executadas serão 

efetuados no prazo de 15 (quinze) dias subsequentes, contados da data de 

apresentação da documentos contábeisl, desde que compatível com a medição 

realizada pela CONTRATANTE, conforme capacitação que receberão. 

7.4. Para recebimento dos pagamentos a CONTRATADA terá que apresentar 

documentos contábeis, relatórios de atividades e freqüência e demais 

documentos que julguem necessário como comprobatório de realização do 

projeto, cópia das guias de pagamento do INSS e FGTS relativos aos 

funcionários que atuaram na execução do objeto do contrato. (no caso de 

pessoa jurídica). No caso de pessoa física retirar nota avulsa com todos os 

encargos necessários. 

7.5. Dos pagamentos realizados, serão retidos na fonte o INSS, o IR (Imposto 

de Renda), e o ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza), no que 

couber. 
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8. Disposições Gerais: 

8.1. Os projetos poderão iniciar a partir da data estabelecida que constar no 

contrato sendo que deverão ser concluídos até o último dia útil de maio de 

2016. 

8.2. Os projetos que não estiverem de acordo com este edital serão rejeitados 

sem análise da proposta. 

8.3. A entidade/pessoa física que não iniciar seu Projeto no cronograma 

previsto, sem prévia justificativa, aprovada pelo COMDICAI, perderá o 

contrato 

8.4. Ao se inscrever a entidade/pessoa física concorda automaticamente com a 

utilização gratuita pelo COMDICAI, de seu nome, voz, imagem e trabalho 

escrito para divulgação em qualquer meio de comunicação na forma impressa 

ou eletrônica. 

8.5. As entidades selecionadas para financiamento que realizarem 

comunicações sobre o projeto em quaisquer meios de comunicação deverão 

sempre associá-los ao investimento do FIA. Em caso de materiais 

impressos, o nome do COMDICAI deverá constar como 

parceiro/financiador. 

8.6. A entidade que tiver seu projeto selecionado para financiamento deverá 

encaminhar ao CMDCA relatório qualiquantitativo mensal e ao término da 

execução do mesmo. 

8.7. A relação dos projetos a serem financiados, será disponibilizada pelo 

COMDICAI, no dia subsequente à plenária de aprovação. 

8.8. O ato de inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste 

Edital. 
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8.9. A Secretaria da Administração do município ficará responsável pelo 

contrato. 

8.10. Na hipótese de descumprimento do contrato e da proposta apresentada, 

a CONTRATRADA, sujeitar-se-á, ao cancelamento total da prestação de 

serviços. 

 

9. Rescisão Contratual: 

9.1. Constituem motivo para rescisão do contrato: 

9.1.1. O não cumprimento, ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

especificações e prazos; 

9.1.2. A subcontratação, a cessão ou transferência total ou parcial, para 

execução dos programas ou projetos, sem a autorização do COMDICAI; 

9.1.3. O cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

9.1.4. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

9.1.5. A dissolução da sociedade; 

9.1.6. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da 

entidade, que prejudique a execução do contrato; 

9.1.7. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente 

comprovada, impeditiva da execução do contrato. 

9.2. Decidido pela rescisão do contrato, será executado da seguinte forma: 
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9.2.1. Determinado por ato unilateral e escrito do contratante, nos casos 

enumerados nos itens 7 e 8. 

9.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja 

conveniência para o CONTRATANTE. 

9.2.3. Judicial, nos termos da legislação. 

9.2.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 

autorização escrita e fundamentada da autoridade competente do COMDICAI. 

9.2.5. Será assegurada, a parte que tiver dado motivo à rescisão, o 

contraditório e a ampla defesa. 

 

10. Calendário: 

a) Inscrição: 

Data: de 17 de março a 10 de abril de 2015 

Horário: de segunda à sexta-feira, das 13:00 às 17:00 horas 

Local: Secretaria Executiva dos Conselhos -  COMDCAI 

Rua Marginal Oeste, nº 100 – Bairro Morretes – Itapema/SC 

b) Análise dos Projetos: 

Data: 13 a 17 de abril de  2015. 
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c) Divulgação dos projetos aprovados: 

Data: até 22 de abril  de 2015. 

 

O referido Contrato poderá ser prorrogado por tempo identerminado e de 

acordo com as necessidades. 

Art. 2° – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

Itapema/SC, 11 de março de 2015. 

 

 
Gabriela Dal Pizzol 

Presidente COMDICAI 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 

1 - DADOS CADASTRAIS 

Proponente  

Razão Social da Instituiçãoou Proponente Pessoa Física: 

Sigla: CNPJ/CPF 

Natureza Jurídica: Data da Constituição: 

Atividade Econômica Predominante: 

Endereço: Av./Rua 

No.:  Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone: E-mail: 

Nome do Representante Legal da Instituição: 

CPF: RG/Órgão Expedidor: 

Nacionalidade: Estado Civil: Profissão: 

Endereço Residencial:  

No.: Complemento: Bairro: 

Cidade: UF: CEP: 

Telefone Residencial: Telefone Celular: E-mail: 
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2 - PROJETO  

2.1 Dados Gerais 

Proponente: 

Título do Projeto: 

Localização do projeto: 

Município: INDAIAL  Bairro:  Localidade: 

Período de Execução do Projeto: Início (mês): Término (mês):  

Valor do Total do Projeto R$: 

Valor dos recursos solicitados ao CMDCA R$: 

 

2.2 Identificação da Equipe - Graduação (GR), Especialista(ES), Mestrado(MSc) ou Doutorado(DO) 

 

2.3 Roteiro para Apresentação do Projeto 

Resumo (incluir objetivos, metodologia e resultados esperados - até 1/2 página) 

Objetivo Geral 

Objetivos Específicos 

Justificativa (até 1/2 página) 

Metodologia (até 1 página) 

Estado da arte (Exemplificar a situação atual do local ou comunidade a ser atingida pelo projeto. 

Até 3 páginas) 

Impactos sociais esperados (Até 1/2 página) 
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3 - PLANO DE APLICAÇÃO  

3.1 Orçamento detalhado 

Discriminação dos Itens Quantidade Valor Unitário R$ Valor Total R$ 

    

    

    

    

    

    

 

 

3.2 Cronograma de Desembolso (R$) 

Despesas Valor R$ 

  

  

  

  

TOTAL  
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4 - MANIFESTAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 

Na qualidade de Beneficiário, peço deferimento ao que é solicitado para fins de desenvolver o Projeto 

intitulado ___________________________________________________, submetido ao Edital 01/2015.  

 

_______________________________________ 

Local e Data 

 

 

 

____ ___________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Empresa  

5 – DEFERIMENTO DO COMDICAI 

 

 

______________________________________ 

Local e Data 

 

______________________________________ 

Assinatura Presidente  do COMDICAI 
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