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RESOLUÇÃO CMDCA Nº 001/2022 

DO EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS DO CMDCA 

 

Aprova o Edital de Seleção de Projetos do 

Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA, para 

o ano de 2023. 

 

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

das atribuições que lhe são conferidas de acordo com a Lei Municipal nº 5.675, de 08 

de novembro de 2019 e nos preceitos contidos na Lei nº 413 de 01 de abril de 2015 

que instituiu o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Aprovar o Edital de Nº 001/2022 para os procedimentos de inscrição e 

seleção de projetos públicos e privados, voltados à promoção e defesa dos direitos da 

infância e da adolescência que passarão a constar do Banco de Projetos da Criança 

e do Adolescente, do CMDCA, passando a ser considerado apto a receber 

financiamento com os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - FMDCA, do Município de Faro/PA, para o exercício de 2023, na forma 

do presente Edital e anexos. 

 

Art. 2º - Esta Resolução e Edital entram em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Sala de Reuniões CMDCA, 11 de novembro de 2022. 

 

 

 
 

Lorena Almeida Leal 
Presidente do CMDCA/ Faro-PA 
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ANEXO 

 

Edital de Procedimentos e critérios para seleção de projetos a serem financiados com 

recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. 

 

RESOLUÇÃO CMDCA Nº.001/2022. 
 

 
 
Faro-PA, 11 de novembro de 2022. 
 
 
 

Lorena Almeida Leal 
Presidente do CMDCA/ Faro-PA 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE 

PROJETO/CONVÊNIO CMDCA/2022 

Nº 001/2022 

 

Conforme o disposto nos Art. 90, Parágrafo Único, e Art. 91 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069/90, que estabelecem, respectivamente, que 

as entidades devem inscrever seus programas de proteção e socioeducativo 

destinados às crianças e adolescentes junto ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente (CMDCA), e que devem, como condição para o seu 

funcionamento, ser registradas no CMDCA, este Conselho torna público o presente 

Edital que estabelece normas para registro de inscrição de projetos que tenham por 

objetivo a promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, conforme 

aprovado em reunião ordinária de 8 de novembro de 2022. 

 

I- OBJETIVOS 

Tornar público os procedimentos e critérios necessários para apresentação 

de projetos que poderão ser cofinanciados com recursos do Fundo para a Infância 

Adolescência – FIA, buscando potencializar e qualificar os serviços para a promoção 

da rede de atendimento à criança e adolescente de Faro. 

 

II- REGISTRO DE ENTIDADES 

As entidades que tenham por missão o desenvolvimento de ações voltadas 

especificamente para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes devem ser 

registradas junto ao CMDCA, conforme regimento Interno do CMDCA. 

 

III - INSCRIÇÃO DOS PROJETOS 

Os projetos deverão ser apresentados na Secretaria Administrativa do CMDCA 

de Faro de 14 a 17 de novembro. 
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Requisitos para inscrição de projetos 

 Atender à garantia dos direitos da criança e do adolescente; 

 Estar cadastrada no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e Adolescente de Faro; 

 Não ter finalidades lucrativas; 

 Estar em dia com suas obrigações tributárias municipais, estaduais e federais; 

 Executar plano de trabalho compatível com os princípios do ECA; 

 Ter perfil assistencialista (sem cobrança de taxas, bônus, dízimos ou qualquer 

atributo dessa natureza) 

 Estar legalmente constituída no município; 

 Ter em seus quadros pessoas idôneas; 

 Executar as atividades no município de Faro;  

 Que não tenham propostas de caráter religiosas; 

 Oferecer instalações físicas compatíveis com o projeto proposto, em condições 

adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança, caso 

desenvolvam ações de atendimento direto; 

 Apresentar a documentação exigida pelo CMDCA; 

 

Propostas para projeto 

 

Poderão ser apoiados projetos nas seguintes áreas: 

 Prevenção à gravidez na adolescência; 
 

 Inclusão social através da arte e da cultura; 
 

 Capacitação de jovens; 
 

 Combate ao abuso e a exploração sexual infanto-juvenil; 
 

 Prevenção e combate ao uso de drogas. 
  
 

  

 

Para efeito de alinhamento os projetos deverão ser prioritariamente trabalhos nos 

seguintes temas: 

 
1. Estímulo e desenvolvimento da leitura;  
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2. Educação para o desenvolvimento sustentável; 

3. Educação preventiva contra a gravides na adolescência, HIV/Aids;  

4. Cultura (música, arte, etc.) como instrumento de inclusão social; 

5. Prevenção a violência e promoção da cultura de Paz; 

6. Diversidade racial e gênero 

7. Fortalecimento da rede de proteção social e da garantia de direitos. 

8. Preparação de jovens para o mundo de trabalho, empreendedorismo, 

cooperativismo e protagonismo juvenil; 

9. Promoção do esporte (varias modalidade) como ferramenta de prevenção a 

violência, empoderamento feminino, formação de valores e estímulo ao jogo 

limpo (fair play); 

10. Combate e prevenção e ao uso e abuso de drogas. 

 

Das despesas que não serão financiadas 

No âmbito desta seleção, não serão financiados despesas com: 

a) Pagamento de taxas de gestão/administração; 

b) Pagamento ou multas de qualquer espécie; 

c) Construção ou reforma. 

 

Dos tipos de despesas 

Os recursos aportados pelo FMDCA de acordo com sua Lei: 

a) Realização das atividades propostas no projeto 

b) Aquisição de materiais pedagógicos e bens permanentes (livros, eletrônicos, 

instrumentos musicais, mobiliário, equipamentos especializados) relacionados 

aos objetivos do projeto; 

c) Poderão ser financiados pequenos reparos, em imóveis próprios desde que 

esteja contemplado na planilha orçamentária do projeto; entende-se por 

reparos (manutenção, instalação e montagem); 

d) Despesas com recursos humanos (profissionais que atuarão no projeto) desde 

que não ultrapasse o limite de 70% do projeto; 

e) Despesas com alimentação para as crianças;  

f) Despesas com deslocamento e transporte desde que seja expressamente 

identificado com os objetivos do projeto.  
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Do público-alvo 

Os projetos deverão ter como público-alvo crianças e adolescentes com 

vulnerabilidade em: especial, situação de rua, em extrema pobreza e com deficiência.  

 

Documentos exigidos para inscrição dos projetos 

• Requerimento de inscrição do Projeto firmado pelo representante legal da 

entidade conforme modelo fornecido. (anexo I) 

• Projeto social a ser executado (anexo II), firmado pelo representante legal da 

entidade e pelo técnico responsável; 

• Apresentação de Plano de Trabalho Anual; 

• CNPJ atualizado; 

• Cópia do RG, CPF do atual Presidente.  

• Cópia autenticada da ata de eleição da atual diretoria da entidade;  

• Cópia do Estatuto Social; 

• Cópia da Inscrição no CMDCA (Conselho Municipal dos direitos da Criança e 

do Adolescente ); 

• Cópia da Inscrição no CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social);  

• Comprovante de declaração de utilidade pública federal, estadual ou municipal; 

• Declaração de cumprimento das obrigações tributárias e que todas as 

atividades da entidade são totalmente gratuitas (anexo III). 

 

IV- REPASSE FINANCEIRO 

O repasse de recursos financeiros às entidades conveniadas deverá ocorrer: 

• Os recursos oriundos do FMDCA, com sua destinação já indicada deverão ser 

repassados às entidades uma única vez em conta própria da entidade; 

• O repasse de recursos do fundo deverá atender ao projeto específico 

selecionado e da forma em que for aprovado; 

• Os recursos repassados deverão ser aplicados durante o ano de 2023, caso 

contrário o recurso deverá se devolvido ao FMDCA. 

 

V– SELEÇÃO DE PROJETOS 

Serão selecionadas as entidades e seus projetos que cumprirem os 

requisitos previstos neste edital e que tiverem seus projetos aprovados. 

Os projetos serão avaliados pela Comissão de Análise Projetos. 
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A Comissão poderá fazer visita às entidades para avaliar a compatibilidade 

de sua infraestrutura com as metas propostas. 

Após aprovação e publicação dos projetos aprovados, reunir-se-ão CMDCA 

para homologação do resultado apresentado pela Comissão. 

 

VI- RESULTADO 

A homologação de que trata o item V será consubstanciada em Resoluções 

que serão divulgadas e/ou publicadas até o dia 17 de novembro de 2022. 

 

VII- DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A inscrição da entidade implicará no conhecimento e cumprimento das 

instruções deste Edital e da legislação aplicável, bem como na aceitação de todas 

as exigências nele contidas. 

b) A publicação dos atos será feita pela imprensa local na página da internet da 

Prefeitura do Município de Faro. 

 

Faro-PA, 11 de novembro de 2022. 
 
 

Lorena Almeida Leal 
Presidente do CMDCA/ Faro-PA 
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(Timbre da Entidade) 

 

 

Anexo I – Requerimento 

 

 

A_______________________________________________(nome da entidade), com 

endereço na_____________________________________________, devidamente 

cadastrada no CNPJ sob nº_____________________, vem por seu representante 

legal ao final assinado, solicitar a aprovação de seu projeto social para celebração e 

receber repasses financeiros no exercício de 2023 para o serviço 

___________________________________________________. 

 

 

Faro,____ de ___________________de 2022. 

 

 

___________________________ 

Representante legal 

RG:_____________ 
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1. Identificação da Organização Proponente 

Nome da Organização:  

Endereço: 

Telefone:                                                                   

E-mail: 

Data da fundação: 

Número do CNPJ: 

É uma organização quilombola?       Sim(  )       Não(  )  

Quais são as finalidades dessa organização?  O que ela faz? 

A organização proponente costuma trabalhar com a(s) comunidade(s) na qual(is) o projeto será 

executado?  

Sim(  )       Não(  )  

Em caso positivo, conte um pouco da experiência de trabalho com a(s) comunidade(s) 

quilombola onde o projeto será executado. 

 

 

A  organização costuma trabalhar com parceiros?  Sim(  )       Não(  )  

Em caso positivo, quais os parceiros? 

A organização já recebeu recursos para projetos?  Sim(  )       Não(  )  

Em caso positivo, de quais Instituições? Conte um pouco dos projetos (p.ex. seus objetivos, 

prazos, valor do apoio financeiro executado, beneficiários, desafios, resultados). 

 

Responsável pela Organização Proponente: 

Nome: 

Cargo: 

Endereço:  

Telefone:                                                                   

Email: 
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CPF e RG do responsável: 

 

2.  Identificação do(s) território(s)/ comunidade(s) quilombola(s) onde o projeto 

será executado 

Território Quilombola: 

Comunidade(s) quilombola(s): 

Município(s):      Estado(s): 

Nome(s)  da(s)  pessoa(s)  da(s) comunidade(s)  quilombola(s)  responsável(is) pelo projeto: 

Endereço completo (como entrar em contato o mais rapidamente possível com estas pessoas? Algum 

telefone, e-mail? ) 

A(s)  comunidade(s)  já esteve/estiveram envolvida(s)  na execução de algum(s) projeto(s) antes?            

Sim(  )       Não(  )  

Em caso positivo:  Com que parceiros e apoios? Conte um pouco dos projetos (p.ex. seus objetivos, 

prazos, valor do apoio financeiro executado, beneficiários, desafios, resultados). 

 

3. Contexto do Projeto  

Esse item deve conter uma apresentação do território onde está/estão inserida(s)  a(s)  

comunidade(s)  quilombola(s)  onde será/serão executado(s)  o(s)  projeto(s):  

- Resumo de sua história; 

- Caso esteja em processo de regularização fundiária, por qual órgão e em qual etapa se 

encontra; 

- Quantas comunidades existem no território; 

- Quantas famílias estão presentes atualmente no território; 

- Perfil da população (composição por sexo e idade) e como vivem as famílias; 

- Quais as condições e problemas ambientais do território/comunidade; 

- Informar se há outros projetos de natureza ambiental sendo desenvolvidos e relatar os projetos e 

parcerias em curso;  
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4. Identificação do Projeto 

4.1. Título: 

 

 

4.2.Em qual forma de apoio este projeto se enquadra?  

       Projetos que contemplem a elaboração ou implementação de instrumentos de gestão territorial e 

ambiental; 

      Projetos que contemplem o fortalecimento de processos de mobilização, formação e fortalecimento 

comunitário para a gestão territorial e ambiental. 

4.3.Resumo do Projeto (especificando sua pertinência, seus objetivos, etapas e  resultados 

previstos) 

 

 

 

4.4. Valor total do projeto:  

Qual o valor solicitado: 

Qual a contrapartida da proponente (financeira ou não-financeira): 

 

4.5.Tempo de duração:  

 

 

4.6. Beneficiários 

Quantas comunidades serão direta e indiretamente beneficiadas pelo projeto? 

Quantas famílias serão direta e indiretamente beneficiadas pelo projeto? 

Está prevista a participação de jovens, mulheres e pessoas mais velhas das comunidades 

reconhecidas enquanto detentoras de conhecimentos tradicionais na execução e enquanto 

beneficiários do projeto? Como esta participação será garantida? Em termos de equipe 

executora e de público beneficiário qual a porcentagem estimada de participação destes 

grupos? 
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4.7. Quais os resultados para a comunidade e para o processo de gestão territorial e ambiental 

se pretende alcançar com o projeto?  

Se houver dificuldades para preencher a Tabela, consultar as instruções de preenchimento ao final 

deste Roteiro.  

METAS, ATIVIDADES E RESULTADOS  

Metas Atividades Resultados 

Meta 1: Atividade 1.1.  

Atividade 1.2 

Meta 2 Atividade 2.1  

Atividade 2.2 

Meta 3: Atividade 3.1  

Atividade 3.2 

Etc.    

Atenção: para cada resultado, pode haver uma ou mais atividades. 

 

4.8. Cronograma – Qual a duração prevista para cada uma das atividades?  

(marcar, na tabela abaixo, o número de meses necessários para cada atividade) 

 
CRONOGRAMA 

ATIVIDADES MÊS 

1 2 3 4 

Atividade 1.1 ...     

Atividade 1.2 ....     

Etc....     

 

5. Orçamento do Projeto 

 
Neste item devem ser discriminados todos os insumos e materiais que serão adquiridos para realizar 
cada uma das atividades previstas; qual o custo de cada item a ser adquirido, e em que elemento de 
despesa estes custos se enquadram.  
 
Atenção: recomendamos consultar as instruções ao final deste Roteiro antes de preencher a 
planilha.  
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5.1.Orçamento do Projeto por atividade 
ATENÇÃO: preencher uma tabela para cada atividade. 

ATIVIDADE 1: 

Insumos Quantidade Preço 

Unitário 

Total Elemento de 

despesa 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

Valor Total Solicitado: 

 

5.2.Orçamento total do Projeto 

Orçamento por Elemento de  Despesa 
TOTAL (R$) 

Pessoal  

Transporte  

Instalações  

Treinamento/Capacitação  

Contratos  

Equipamentos/Mobiliário  

Outros  

Diversos  

TOTAL  

 

Local e data: 

Assinatura do responsável pela instituição proponente: 

Assinatura do responsável pela comunidade ou organização executora: 
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Declaração 
 
 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, para fins de celebração de convênio no 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente do Município de Faro, que a 

entidade _____________________________________,CNPJ__________________, 

está quite com todas as obrigações tributárias do Município, Estado e União e 

executam todas atividades gratuitamente conforme exigência da Resolução nº 

137/2010-CONANDA e Resolução 16/2010-CNAS e demais instrumentos legais. 

 

 

Faro, _______de ______________ de 2022. 

 

 

____________________________ 
Representante legal 
RG:_____________ 

 

 

 


