
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE LUCAS
DO RIO VERDE - MT

EDiTAL FIA 01/2016 - FUNDO PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

EDITAL DO CONCURSO
PUBLICO DE PROJETOS DO CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE DE
LUCAS DO RIO VERDE-MT.

o Conselho Municipal dos Direitos da Crianc;a e do Adolescente -

CMDCAILUCAS DO RIO VERDE - MT, torna publico 0 lanc;amento do

presente edital e convoca os interessados a apresentarem propostas, nos

termos e condic;oes estabelecidos neste instrumento.

CAPiTULO 1- DO OBJETO

Art. 1°. 0 presente Edital tem por objeto a seleC;80 de projetos a serem

financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos das Crianc;as e

Adolescentes de Lucas do Rio Verde - MT, para 0 ana de 2016 e esta

embasado nas anteposic;oes definidas pelo Plano de Ac;80, priorizando as

linhas e suas ac;oes, descritas a seguir:

EIXO 1 - PROMOCAo DOS DIREITOs DE CRIANCAs E ADOlEsCENTEs

Diretriz 01 - Promoc;ao da cultura do respeito e da garantia dos direitos

humanos de crianc;as e adolescentes no ambito da familia, da sociedade e

do Estado, considerada as condic;oes de pessoas com defici€mcia e as

diversidades de genero, orientac;ao sexual, cultural, etnico-racial,

religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opc;ao politica.

Objetivo Estrategico 1.1 - Promover 0 respeito aos direitos da crianc;a e do

adolescente na sociedade, de modo a consolidar uma cultura de cidadania.

Objetivo Estrategico 1.2- Desenvolver ac;oes voltadas a preservaC;80 da

imagem, da identidade, observando a condiC;80 peculiar de pessoa em

desenvolvimento de crianc;as e adolescentes nos meios de comunicaC;80,

conforme dispositivos do Estatuto da Crianc;a e do Adolescente.

Objetivo Estrategico 1.3- Fortalecer as competencias familiares em relaC;80a
proteC;8o integral e educaC;80 em direitos humanos de crianc;as e adolescentes

no espac;o de convivencia familiar e Comunitaria.

Objetivo Estrategico 1.4- ~mover ayoes educativas de prevenC;80 de



violencias e acidentes com criangas e adolescentes nas familias e nas

instituigoes de atendimento.

Objetivo Estrategico 1.5 - Implementar 0 ensino dos direitos de criangas e

adolescentes com base no ECA, ampliando as agoes previstas na Lei

11.525/07, tambem para a educagao infantil, ensino medio e superior.

Objetivo Estrategico - 1.6 - Fomentar a cultura da sustentabilidade

socioambiental no processo de educagao em direitos humanos com criangas e

adolescentes.

Diretriz 02 - Universaliza~ao do acesso a politicas publfcas de qualidade

que garantam os direitos humanos de crian~as, adolescentes e suas

familias e contemple a supera~ao das desigualdades, afirma~ao da

diversidade com promo~ao da equidade e inclusao social.

Objetivo Estrategico 2.1 - Priorizar a protegao integral de criangas e

adolescentes nas politicas de desenvolvimento econ6mico sustentavel,

inclusive com clausulas de protegao nos contratos comerciais nacionais e

internacionais. Objetivo Estrategico 2.2 - Erradicar a pobreza extrema e

superar as iniquidades que afetam 0 desenvolvimento integral de criangas e

adolescentes e suas familias, par meio de um conjunto articulado de agoes

entre poder publico e sociedade, com justiga social.

Objetivo Estrategico 2.3 - Erradicar a fome e assegurar a alimentagao

adequada de criangas, adolescentes, gestantes e lactante, por meio da

ampliagao de politicas de seguranga alimentar e nutricional.

Objetivo Estrategico 2.4 - Ampliar 0 acesso de criangas e adolescentes e

suas familias aos servigos de protegao social basica e especial por meio da

expansao e qualificagao da politica de assistencia social.

Objetivo Estrategico 2.5 - Universalizar 0 acesso ao registro civil e a

documentagao basica de criangas e adolescentes e suas familias.

Objetivo Estrategico 2.6- Priarizar e articular as agoes de atengao integral a

criangas de 0 a 6 anos, com base no Plano Nacional pela Primeira Infancia.

Objetivo Estrategico 2.7 - Expandir e qualificar politicas de atengao integral a
saude de criangas, adolescentes e suas familias.

Objetivo Estrategico 2.8 - Universalizar 0 acesso e assegurar a permanencia

e 0 sucesso de criangas e adolescentes na educagao basica, expand indo

progressivamente a oferta de educagao integral, com a amyliagao da jornada

escolar, dos espagos e das oportunidades educacionais. Ct-



Objetivo Estrab~gico 2.9: Implementar na educac;ao basica 0 ensino da cultura

afro-brasileira, africana e indigena, em cumprimentos das Leis de n010.639/03

e n011.645/08

Objetivo Estrategico 2.10 - Fomentar a interac;ao social de crianc;as e

adolescentes com deficiencia auditiva, por meio do ensino da lingua de sinais

na comunidade escolar, garantido sua inclusao no curriculo da educac;ao

basica.

Objetivo Estrategico 2.11 - Promover 0 acesso de crianc;as e adolescentes as

Tecnologias de Informac;ao e Comunicac;ao e a navegac;ao segura na Internet,

como formas de efetivar seu direito a comunicac;ao, observando sua condic;ao

peculiar de pessoas em desenvolvimento.

Objetivo Estrategico 2.12 - Consolidar a oferta de ensino profissionalizante de

qualidade, integrado ao ensino medio, com fomento a inserc;ao no mercado de

trabalho dos adolescentes a partir dos 16 anos, de acordo com a legislac;ao

vigente.

Objetivo Estrategico 2.13 - Ampliar 0 acesso de adolescentes a partir de 14

anos a programas de aprendizagem profissional de acordo com a Lei nO

10.097/00.

Objetivo Estrategico 2.14 - Universalizar 0 acesso de crianc;as e

adolescentes a politicas culturais, que nas suas diversas expressoes e

manifestac;oes considerem sua condic;ao peculiar de desenvolvimento e

potencial criativo.

Objetivo Estrategico 2.15 - Universalizar 0 acesso de crianc;as e

adolescentes a politicas e programas de esporte e lazer, de acordo com sua

condic;ao peculiar de desenvolvimento, assegurada a participac;ao e a

acessibilidade de pessoas com deficiencias.

EIXO 2 - PROTECAo E DEFESA DOS DIREITOS

Diretriz 03 - Protec;ao especial a crianc;as e adolescentes com seus

direitos ameac;ados ou violados, consideradas as condic;5es de pessoas

com deficiencia e as diversidades de genero, orientac;ao sexual, cultural,

etnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opc;ao

politica.

Objetivo Estrategico 3.1 - Ampliar e articular politicas, programas, ac;oes e

servi90s pa'd- a promo98o, prote98o e defesa do direito de crian9as e



adolescentes a convivencia familiar e comunitaria, com base na revis80 e

implementag80 do Plano nacional tematico.

Objetivo Estrategico 3.2 - Implementar politicas e programas de ateng80 e

reabilitag80 de criangas e adolescentes acidentados.

Objetivo Estrategico 3.3 - Estabelecer e implementar protocolos para a

proteg80 de criangas e adolescentes em situag80 de emergencias,

calamidades, desastres naturais e assentamentos precarios.

Objetivo Estrategico 3.4 - Fomentar a criag80 de programas educativos de

orientag80 e de atendimento a familiares, responsaveis, cui"dadores ou demais

envolvidos em situagoes de negligencia, violencia psicol6gica, fisica e sexual.

Objetivo Estrategico 3.5 - Definir diretrizes para as atividades de preveng80

ao usa de drogas por criangas e adolescentes conforme a Lei 11. 343/06, bem

como ampliar, articular e qualificar as politicas sociais para preveng80 e

ateng80 a criangas e adolescentes usuarios e dependente de alcool e drogas.

Objetivo Estrategico 3.6 - Ampliar e articular politicas, programas, agoes e

servigos para a proteg80 e defesa de criangas e adolescentes identificadas em

situag80 de trabalho infantil, com base no Plano Nacional tematico.

Objetivo Estrategico 3.7 Definir diretrizes e implementar politicas sociais

articuladas que assegurem a proteg80 integral e 0 direito a convivencia familiar

e comunitaria de criangas e adolescentes em situag80 de rua.

Objetivo Estrategico 3.8 - Aperfeigoar instrumentos de proteg80 e defesa de

criangas e adolescentes para enfrentamento das ameagas ou viola goes de

direitos facilitadas pelas Tecnologias de Informag80 e Comunicag80.

Objetivo Estrategico 3.9 - Ampliar e articular politicas, programas, agoes e

servigos para 0 enfrentamento da violencia sexual contra criangas e

adolescentes, com base no Plano Nacional tematico.

Objetivo Estrategico 3.10 - Definir e implementar politicas e programas de

preveng80 e redug80 da mortalidade de criangas e adolescentes por violencias,

em especial por homicidio.

Objetivo Estrategico 3.11 - Formular diretrizes e parametros para

estruturag80 de redes integradas de ateng80 a criangas e adolescentes em

situag80 de violencias, com base nos principios de celeridade, humanizag80 e

continuidade no atendimento.

Objetivo Estrategico 3.12 - Ampliar e articular politicas, programas, agoes e

servi90s1atendimento a adolescentes autores de ate infracional, a partir da



revisao do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, observadas as

responsabilidades do executivo e do sistema de justi<;a.

Objetivo Estrategico 3.13 - Formular diretrizes e parametros para

estrutura<;ao de redes integradas de atendimento de crian<;as e adolescentes

egressos do sistema s6cio-educativo e do acolhimento institucional.

Objetivo Estrategico 3.14 - Implantar mecanismos de preven<;ao econtrole

da vioh3ncia institucional no atendimento de crian<;as e adolescentes, com

enfase na erradica<;ao da tortura.

Diretriz 04 - Universalizacao e fortalecimento dos coriselhos tutelares,

objetivando a sua atuacao qualificada.

Objetivo Estrategico 4.1- Implantar e aprimorar 0 funcionamento de

conselhos tutelares em todos os municipios, de acordo com os parametros

estabelecidos pelo CONANDA.

Diretriz 05 - Universalizacao, em igualdade de condicoes, do acesso de

criancas e adolescentes aos sistemas de justica e seguranca publica para

a efetivacao dos seus direitos.

Objetivo Estrategico 5.1 - Articular e aprimorar os mecanismos de den uncia,

notifica<;ao e investiga<;ao de viola<;oes dos direitos de crian<;as e adolescentes.

Objetivo Estrategico 5.2 - Incentivar processos de aprimoramento

institucional, de especializa<;ao e de regionaliza<;ao dos sistemas de seguran<;a

e justi<;a, para a garantia dos direitos de crian<;as e adolescentes.

Objetivo Estrategico 5.3 - Fortalecer a capacidade institucional dos 6rgaos de

responsabiliza<;ao para 0 rompimento do cicio de impunidade e para 0

enfrentamento de viola<;oes dos direitos de crian<;as e adolescentes.

EIXO 3 - PROTAGONISMO E PARTICIPACAO DE CRIANCAS E

ADOLESCENTES.

Diretriz 06 - Fomento de estrategias e mecanismos que facilitem a

participacao organizada e a expressao livre de criancas e adolescentes,

em especial sobre os assuntos a eles relacionados, considerando sua

condicao peculiar de desenvolvimento, pessoas com deficiencia e as

diversidades de genero, orientacao sexual, cultural, etnico-racial,

religiosa, geracional, territorial, nacionalidade e oPCao politica.

Objetivo Estrategico 6.1 - Promover 0 protagonismo e a participa<;ao de

crian<;as e adolescentes nos espa<;os de convivencia e de constru<;ao da-J-



cidadania, inclusive nos processos de formulag80, deliberag80, monitoramento

e avaliag80 das politicas publicas.

Objetivo Estrategico 6.2 - Promover oportunidades de escuta de criangas e

adolescentes nos servigos de ateng80 e em todo processo judicial e

administrativo que os envolva.

Objetivos Estrategico 6.3 - Ampliar 0 acesso de criangas e adolescentes, na

sua diversidade, aos meios de comunicag80 para express80 e manifestag80 de

suas opinioes.

EIXO 4 - CONTROlE SOCIAL DA EFETIVACAo DOS DIREITOS.

Diretriz 07 - Fortalecimento de espa~os democraticos de participa~ao e

controle social, priorizando os conselhos de direitos da crian~a e do

adolescente e assegurando seu carater paritario, deliberativo, controlador

e a natureza vinculante de suas decisoes.

Objetivo Estrategico 7.1 - Universalizar os Conselhos de Direitos da Crianga

e do Adolescente, qualificando suas atribuigoes de formular, acompanhar e

avaliar as politicas publicas para criangas e adolescentes e de mobilizar a

sociedade.

Objetivo Estrategico 7.2 -Apoiar a participag80 da sociedade civil organizada

em f6runs, movimentos, comites e redes, bem como sua articulag80 nacional e

internacional para a incidencia e controle social das politicas de direitos

humanos de criangas e adolescentes e dos compromissos multilaterais

assumidos.

EIXO 5 - GESTAO DA pOliTICA NACIONAl DOS DIREITOS HUMANOS DE

CRIANCAS E ADOlESCENTES

Diretriz 08 - Fomento e aprimoramento de estrategias de gestao da

Politica Nacional dos Direitos Humanos de Crian~as e Adolescentes

fundamentadas nos principios da indivisibilidade dos direitos,

descentraliza~ao, intersetorialidade, participa~ao, continuidade e

corresponsabilidade dos tres niveis de governo. rI-



Objetivo Estrategico 8.1 - Estabelecer mecanismos e instancias para a

articulagao, coordenagao e pactuarao das responsabilidades de cada esfera de

governo na gestao do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Criangas e

Adolescentes.

Diretriz 09 - Efetivac;ao da prioridade absoluta no cicio e na execuc;ao

orc;amentaria das tres esferas de governo para a PoHtica Nacionale Plano

Decenal dos Direitos Humanos de Crianc;as e Adolescentes, garantindo

que nao haja cortes orc;amentarios.

Objetivo Estrategico 9.1 - Dotar a politica dos direitos humanos de criangas e

adolescentes de recursos suficientes e constantes para implementagao das

agoes do Plano Decenal, com plena execugao orgamentaria.

Objetivo Estrategico 9.2 - Estabelecer e implementar mecanismos de co-

financiamento e de repasse de recursos do Fundo da Infancia e adolescencia

entre as tres esferas de governo, na modalidade Fundo a Fundo, para as

prioridades estabelecidas pelo plano decenal, de acordo com os parametros

legais e normativos do Conanda.

Diretriz 10 - Qualificac;ao permanente de profissionais para atuarem na

rede de promoc;ao, protec;ao e defesa dos direitos de crianc;as e

adolescentes.

Objetivo Estrategico 10.1 - Formular e Implementar uma politica de formagao

continuada, segundo diretrizes estabelecidas pelo Conanda, para atuagao dos

operadores do sistema de garantias de direitos, que leve em conta a

diversidade regional, cultural e etnico-racial.

Diretriz 11 - Aperfeic;oamento de mecanismos e instrumentos de

monitoramento e avaliac;ao da Politica e do Plano Decenal de Direitos

Humanos de Crianc;as e Adolescentes, facilitados pela articulac;ao de

sistemas de informac;ao.

Objetivo Estrategico 11.1 - Desenvolver metodologias e criar mecanismos

institucionais de monitoramento e avaliagao da politica Nacional e do Plano

Decenal dos Direitos Humanos de Criangas e Adolescentes e do seu respectiv~

orgamento.

Objetivo Estrategico 11.2 - Universalizar 0 Sistema de Informagao para

Infancia e adolescencia - SIPIA, mediante a corresponsabilidade do poder

publico, em articulagao com outras bases de dados nacionais sobre criangas e

adolescentes. d-



Diretriz 12 - Produc;ao de conhecimentos sobre a infancia e a

adolescencia, aplicada ao processo de formulac;ao de politicas publicas.

Objetivo Estrategico 12.1 - Fomentar pesquisas no campo da promo<;ao,

prote<;ao e defesa dos direitos humanos de crian<;as e adolescentes, com a

difusao publica de seus resultados.

Objetivo Estrategico 12.2 - Identificar, apoiar e difundir praticas inovadoras no

campo da promo<;ao, prote<;ao e defesa dos direitos humanos de crian<;as e

adolescentes, visando 0 intercambio de experiemcias para 0 aperfei<;oamento

de polfticas publicas.

Objetivo Estrategico 12.3 - Promover 0 intercambio cientifico, nacional e

internacional, entre as institui<;oes de ensino, pesquisa e extensao nos temas

relativos a crian<;as e adolescentes.

Diretriz 13 - Cooperac;ao internacional e relac;oes multilaterais para

implementac;ao das normativas e acordos internacionais de promoc;ao e

protec;ao e defesa dos direitos da crianc;a e do adolescente.

Objetivo Estrategico 13.1 - Incluir clausula de prote<;ao aos direitos da crian<;a

e do adolescente nos acordos multilaterais.

Objetivo Estrategico 13.2 - Desenvolver de parcerias e coopera<;ao tecnica

entre Estados para implementa<;ao da Conven<;ao dos Direitos da Crian<;a e

adolescente.

CAPiTULO II - DA PROPOSTA

Art. 2°. Os projetos serao classificados de acordo com os criterios previstos

neste Edital.

Art. 3°. Cada institui<;ao podera inscrever ate 2 (dois) projeto com valor maximo

de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada projeto.

Art. 4°. 0 Valor da Contrapartida da institui<;ao para realiza<;ao do projeto sera

de 5% do valor do projeto.

Art. 5°. Serao beneficiadas institui<;oes nao governamentais com atua<;ao em

nivel municipal, devidamente registradas no CMDCAILucas do Rio Verde - MT,

que tenham mais de 2 (dois) anos de funcionamento comprovada com abertura

do CNPJ.

Art. 6°. As organiza<;oes Governamentais com atua<;ao em nivel municipal

poderao apresentar projetos confo;J-e especificado no art. 10°, dispensado 0



Registro no Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente de

Lucas do Rio Verde - MT.

Art. 7°. A proposta a ser apresentada devera ser composta de: a) Oficio de

encaminhamento do Projeto assinado pelo representante legal; b) Projeto

basico contendo, no maximo 15 (quinze) laudas, digitadas em fonte arial 12 e

seu conteudo devera contemplar informagoes tais como: identificagao e

hist6rico da Entidade/Organizagao, titulo e apresentagao do Projeto,

justificativa, objetivos (gerais e especificos), publico alvo, metas quantitativas,

metodologia de trabalho, cronograma de execugao fisica e financeira, recursos

humanos para execugao do Projeto, avaliagao de impacto, avaliagao das

agoes, contrapartida da Entidade/Organizagao. E Plano de aplicagao conforme

modele padrao fornecido pela Prefeitura Municipal.

Art. 8°. 0 Projeto devera ser apresentado em papel timbrado da

Entidade/Organizagao com todas as vias devidamente rubricadas pelo

representante legal da mesma, sendo que, a ultima pagina do Projeto devera

ser datada, bem como, e assinada pelo mesmo representante legal e carimbo

da Instituigao.

Art. go. A documentagao das organizagoes nao governamentais se constitui de:

I. Estatuto social; II. Ata de posse da atual diretoria; III. C6pia do CNPJ; IV.

C6pia do CPF e RG do representante legal da instituigao; V. C6pia do registro

no Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente; VI. Certidao

negativa de debitos relativos as contribuigoes previdenciarias. VII. Certidao

negativa de debitos relativos a tributos federais e a divida ativa da uniao. VIII.

Certidao negativa de debitos fiscais municipais; IX. Certificado de regularidade

do FGTS.

Art. 10°. A documentagao das organizagoes governamentais se constitui de: I.

C6pia do CPF e RG do gestor municipal. II. C6pia do CNPJ.

CAPiTULO III - DO FINANCIAMENTO

Art. 11°. Os recursos transferidos pelo Fundo Municipal da Crianga e do

Adolescente destinam-se a cobertura com despesas de custeio e capital, sendo

que para despesas de capital podera ser utilizado ate 50% (cinquenta par

cento) do valor total do projeto, desde que adequados aos seus objetivos.i-



§ 1°. Entende-se por despesas de custeio aquelas que nao aumentam 0

patrimonio da instituigao, ou seja, sao os gastos com a realizagao de atividades

ou execugao de servigos.

§ 2°. Entende-se por despesas de capital, aquelas que aumentam 0 valor do

patrimonio da instituigao, correspondendo tal despesa a aquisigao de

equipamentos ou material permanente.

Art. 12°. Conforme resolugao 137 do Conanda. E vedada a utilizagao dos

recursos do Fundo dos Direitos da Crianga e do Adolescente para:

I - a transfer€mcia sem a deliberagao do respectiv~ Consetho dos Direitos da

Crianga e do Adolescente;

II - 0 financiamento das politicas publicas sociais basicas, em carater

continuado, e que disponham de fundo especifico, nos termos definidos pela

legislagao pertinente;

II - investimentos em aquisigao, construgao, reforma manutengao e/ou aluguel

de im6veis publicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da politica da

infancia e da adolescencia.

Art. 13. Nos processos de selegao de projetos nos quais as entidades e os

6rgaos publicos ou privados representados nos Conselhos dos Direitos da

Crianga e do Adolescente figurem como beneficiarios dos recursos do Fundo

dos Direitos da Crianga e do Adolescente, os mesmos nao devem participar da

comissao de avaliagao e deverao abster-se do direito de voto.

CAPiTULO IV - DO ENVIO DO PROJETO

Art. 14°. Os envelopes contendo 0 Projeto e demais documentos deverao ser

protocolados na Secretaria Executiva da Casa dos Conselhos, cito a Avenida

Sao Paulo, 80, Bairro Jardim Alvorada, Lucas do Rio Verde-MT, ate as 16:30

horas do dia 15 de margo de 2016.

Art. 15°. Nao serao consideradas as propostas encaminhadas fora do prazo

estabelecido, e/ou encaminhadas via fax ou por correio-eletronico.

Art. 16°. 0 encaminhamento da proposta implica na previa e integral

concordancia com as normas deste edital.

Art. 17°. Somente serao protocolados os projetos que contemplarem todos os

documentos descritos nos artigos 7° e 8°, observando-se ainda, 0 disposto no

artigo go para organizagoes nao governamentais fl e no artigo 10° para

organizagoes governamentais do presente Edital. 0-



CAPjTLO V - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Art. 18°. 0 julgamento das propostas sera realizado em sessao plenaria do

CMDCAILUCAS DO RIO VERDE - MT.

Paragrafo Unico: Os conselheiros titulares e suplentes do CMDCAILUCAS DO

RIO VERDE - MT nao poderao fazer parte do processo de sele<;ao de projetos

apresentados pela arganiza<;ao que representa.

Se~ao I - Habilita~ao Documental.

Art. 19°. Serao verificadas as condi<;oes de habilita<;ao d'a proponente, par

meio da analise dos documentos, conforme Artigos 7° e 8°, observando-se

ainda, 0 disposto no artigo go para organiza<;oes nao governamentais e no

artigo 10° para organiza<;oes governamentais do presente Edital.

Se~ao II - Da Classifica~ao e Sele~ao.

Art. 20°, 0 Conselho atribuira pontua<;ao a cada proposta habilitada conforme

os criterios definidos no Art. 21° do presente Edital.

Art. 21°. Para a avalia<;ao das propostas, 0 conselho levara em conta os

seguintes criterios:

I. Consonancia do projeto com a legisla<;ao relacionada a crian<;a e ao

adolescente, em especial ao Estatuto da Crian<;a e do Adolescente;

II, Coerencia entre a justificativa e os objetivos propostos no Projeto;

III. Priaridade para projetos que promovam a participa<;ao de crian<;as e

adolescentes;

IV. Impacto da a<;ao e viabilidade: os projetos devem promover resultados

concretos, em termos quantitativos e qualitativos, que objetivem melhorias

significativas nas condi<;oes de vida das crian<;as e adolescentes das

comunidades atendidas;

V. Prioriza<;ao de crian<;as e adolescentes mais vulneraveis, com poucas

alternativas de atendimento;

VI. Capacidade tecnica e administrativa da institui<;ao para executar 0 projeto;

VII. Adequa<;ao e detalhamento da metodologia quanto a abordagem

pedag6gica, publico-alvo, equipe do projeto e atividades a serem

desenvolvidas;

VIII. Proposta de monitoramento e avalia<;ao de resultados.



IX. Envolvimento das familias das criangas e adolescentes nos projetos de

atendimento.

X. Adequagao do orgamento, coerencia entre os valores solicitados, seus

objetivos e metas.

§ 1°. Cada item recebera valor de 01 a 05 pontos, por cada membro do

Conselho, onde os projetos serao hierarquizados pelo maior numero de pontos.

Art. 22° Para fins de classificagao e selegao do Projeto sera considerada

somente aprovagao TOTAL do mesmo, nao havendo, em circunstancia

alguma, possibilidade de aprovagao parcial da proposta apresentada por cada

Entidade/organizagao.

§ 1°. Em caso de empate, a escolha se dara atraves da decisao soberana do

Conselho do CMDCAlLucas do Rio Verde-MT que devera considerar a maior

contrapartida da Entidade na execugao do Projeto.

Art. 23° Serao aprovados 10 (dez) projetos no valor de R$ 25.000,00 do

presente Edital,

§ 1°. Cabera recurso as Entidades cujos projetos nao forem selecionados.

§ 2°. Os recursos deverao ser apresentados no prazo de dois dias a contar da

data de publicagao.

§ 3°. A plenaria do CMDCAlLRV apreciara 0 recurso, com a apresentagao de

parecer escrito no prazo de dois dias uteis contados da entrada do recurso.

Art. 24°. 0 processo de selegao sera concluido ap6s deliberagao em Plenaria

do CMDCAlLRV, sendo 0 resultado publicado no Site da Prefeitura Municipal

de Lucas do Rio Verde - MT (www.lucasdorioverde.mt.gov.br) e no Quadro de

Avisos da Secreta ria Executiva da Casa dos Conselhos.

Art. 25°. Os proponentes selecionados serao oficiados para formalizarem os

convenios na ordem de classificagao.

CAPiTULO VI - DOS PRAZOS

Art. 26. 0 presente EDITAL obedecera ao seguinte cronograma:

ATIVIDADES 1ATOS PERIODO 1DATA
Publicagao do presente edital 29/02/2016
Recebimento dos envelopes relativos a Ate 29/03/2016
documentagao e projetos
Julgamento das propostas, classificagao e 30103/2016 a 05/04/2016
selec;ao.
Publicagao da lista de projetos aprovados 06/04/2016
Prazo para recurso 2 dias (07 e 08/04/2016)
Repasse dos recursos Ate 15/04/2016
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Art. 27. 0 prazo de execuc;ao financeira dos projetos podera ser de ate 8

meses, ou seja, ate 31 de dezembro de 2016, possibilitando-se adiantamento a
sua execuc;ao, em carater excepcional, desde que de interesse mutuo ou

mediante justificativas plausfveis do convenente para a nao execuc;ao no prazo

estipulado e os documentos exigidos (Relat6rio de execuc;ao ffsico-financeira,

novos Pianos de Trabalho e Projeto Basico), com antecedEmcia mfnima de 60

dias do final da vigencia.

CAPiTULO VII - DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 28. 0 repasse financeiro dos Projetos ocorrera em parcela unica via Fundo

Municipal dos Direitos da Crianc;a e do Adolescente.

Paragrafo 1°: As entidades / organizac;6es nao governamentais e

governamentais prestarao contas junto ao CMDCAILUCAS DO RIO VERDE -

MT e a PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT da

aplicac;ao dos recursos recebidos em conformidade com as instruc;6es

normativas do Controle Interno Municipal.

Paragrafo 2°: A prestac;ao de contas final devera ser entregue ate 30 (trinta)

dias do termino do prazo do convenio entre a Prefeitura Municipal de Lucas do

Rio Verde e 0 executor.

Art. 29. 0 presente Edital ficara a disposic;ao dos interessados no quadro de

avisos da Secretaria Executiva da Casa dos Conselhos, localizada na Avenida

Sao Paulo, 80, Bairro Jardim Alvorada, Lucas do Rio Verde-MT e no site da

Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde MT

(www.lucasdorioverde.mt.gov.br). Informac;6es adicionais poderao ser obtidas

por meio do telefone (065) 3548-2591 (com Murilo) e a secreta ria do CMDCA

ou pelo E-mail: secretariadosconselhos@lucasdorioverde.mt.gov.br.

Art. 30. Os casos omissos serao dirimidos pelo CMDCAILUCAS DO RIO

VERDEMT.

Lucas do Rio Verde, 29 de fevereiro de 2016.
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