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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020 – CMDCA 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE torna público o presente 

EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS, para celebração de Termo de Fomento em conformidade 

com a RESOLUÇÃO Nº. 052/2019, que dispõe sobre o Plano de Aplicação dos recursos do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o ano de 2020 e a Lei Federal 13.019/2014.  

  
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2020 - CMDCA / CANAÃ DOS CARAJÁS/PA 

1 – OBJETO 

Constitui objeto do presente Edital selecionar projetos sociais de entidades da sociedade civil para 

serem implementados em 2020 com fomento financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – FMDCA, mediante celebração de Termo de Fomento, conforme Lei 13.019/2014. O 

processo seletivo público será coordenado e realizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Canaã dos Carajás/PA, por meio de uma comissão especialmente criada para este 

fim.  

 
2. DOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

2.1 Poderão candidatar-se organizações da sociedade civil – OSC - sem fins lucrativos e entidade não 

governamental que apresentem projetos que tenham como objetivos principais: promover a inclusão 

social, o empoderamento, o desenvolvimento humano e social de crianças e adolescentes, 

especialmente de grupos vulneráveis, por meio de ações de saúde, educação, esporte, cultura, 

comunicação, informação, geração de renda e capacitação profissional.  

2.2 A organização proponente deve preencher os seguintes critérios de elegibilidade: 

a) ter entre seus objetivos estatutários o atendimento aos direitos da criança e do adolescente; 

b) ser legalmente constituída com personalidade jurídica ativa; 

c) ter, no mínimo, 1 (um) ano de fundação, conforme art. 33 da Lei 13.019/2014; 

d) pelo menos (6) seis meses de atuação comprovada no município de Canaã dos Carajás; 

i - Declaração do Presidente da instituição confirmando a atuação no município (original e reconhecida 

em Cartório; 

ii – Comprovante de energia; água ou locação de imóvel ou declaração de endereção com assinatura 

reconhecida em cartório;  

iii – Relatório de atividades no município; 

e) comprovação da capacidade técnica e operacional; 
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f) estar cadastrada no Conselho Municipal de Assistência Social, e/ou Conselhos dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Município de Canaã dos Carajás, até a data de apresentação da proposta. 

   
3. DO PÚBLICO-ALVO DOS PROJETOS 

3.1 Os projetos apresentados deverão ter como público-alvo crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade pessoal e social de, pelo menos, um dos seguintes grupos: 

a) integrantes do gênero feminino;  

b) beneficiários do Programa Bolsa Família; 

c) pessoa com deficiência;  

d) vítimas de negligência, violência e/ou abuso sexual; 

e) trabalho infantil;  

f) evasão e defasagem escolar. 

4. DOS TIPOS DE PROJETOS QUE PODERÃO SER APOIADOS com valores de até 150.000,00 (cem 

mil reais):  

4.1 Eixo Cultura e Esporte:  

4.1.1 Incentivo a práticas esportivas 

4.1.2 Incentivo a práticas culturais.  

4.2 Eixo Educação:  

4.2.1 Inserção ao mundo digital (curso de informática), 

4.2.2 Prevenção de comportamentos autodestrutivos entre crianças e adolescentes nas escolas. 

4.3 Eixo Saúde:  

4.5.1 Prevenção do uso de álcool e outras drogas entre crianças e adolescentes. 

4.5.2 Prevenção de comportamentos autodestrutivos entre crianças e adolescentes nas comunidades.   

5. DO VALOR E DA DURAÇÃO DO APOIO 

5.1 Poderão ser fomentados 04 (quatro) projetos, sendo 2 (dois) de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta 

mil reais) e 2 (dois) de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

5.2 As organizações da sociedade civil terão apoio financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Canaã dos Carajás/PA.  

5.3 O apoio poderá ser concedido no valor total solicitado ou em parte dele, com o financiamento de 

itens de despesas específicos requeridos no orçamento. Nesse sentido, são desejáveis propostas que 

apresentem outros financiadores. 

5.4 Na hipótese da existência de contrapartida financeira que reforcem o componente de 

sustentabilidade da iniciativa deverão ser comprovadas, no caso de eventual seleção pelo CMDCA. 

5.5 Os projetos fomentados pelo CMDCA deverão ser executados no período de 06 a 08 meses, a partir 

da assinatura do Termo de Fomento.  

 
6. DOS TIPOS DE DESPESAS QUE NÃO SERÃO FINANCIADAS 

6.1 No âmbito deste Edital 001/2020_CMDCA, não serão financiadas despesas com: 
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a) pagamento de taxas de  gestão / administração ou provisões; e 

b) pagamento de juros ou multas de qualquer espécie. 

c) Construção, reformas e/ou ampliação de edificações. 

 
7. DOS TIPOS DE DESPESAS FINANCIADAS 

7.1 Os recursos aportados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Canaã 

dos Carajás/PA devem ser direcionados para: 

a) a realização de atividades-fins do projeto; 

b) o desenvolvimento de atividades de defesa de direitos;  

7.2 Poderão ser financiadas despesas com aquisição de equipamentos, materiais pedagógicos e bens 

permanentes (a exemplo de livros, DVDs, eletroeletrônicos, instrumentos musicais, mobiliário, 

equipamentos especializados etc.).  

7.3 Também poderão ser financiadas despesas com pagamento de pessoal, desde que não ultrapassem 

o limite de 60% do orçamento solicitado. As despesas com pessoal compreendem o pagamento de 

profissionais com atuação vinculada ao projeto proposto (coordenadores, professores, educadores, 

assistentes, etc.) e os devidos encargos sociais. 

7.4 Pessoas jurídicas que desenvolvem atividades de forma contínua no âmbito do projeto proposto 

serão consideradas dentro do limite de 60% para pagamento de pessoal.  

7.5 Poderão ainda ser financiadas despesas com alimentação, desde que não ultrapassem o limite de 

10% do orçamento solicitado. Por alimentação, entende-se a compra de alimentos utilizados pela 

própria organização para a preparação de refeições oferecidas por ela aos beneficiários, durante o 

horário de atendimento no âmbito do projeto proposto. 

7.6 Também poderão ser financiadas bolsas-auxílio para beneficiários e/ou monitores e/ou 

estagiários, desde que estritamente relacionadas aos objetivos do projeto proposto e com clara 

vinculação com as atividades previstas, desde que inseridas nas despesas com pessoal, dentro do 

limite de 60% do orçamento global.  

7.7 Despesas com transporte também poderão ser financiadas, desde que expressamente identificadas 

com os objetivos do projeto.  

7.8 Despesas com material permanente não poderão ultrapassar 10% do valor global do projeto. 

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

8.1 O processo dos projetos sociais: 

a) 1ª etapa: análise da documentação exigida; 

b) 2ª etapa: Analise das propostas e planos de trabalhos;   

c) 3ª etapa: Elaboração dos Ternos de Fomentos. 

9. DAS ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA 

9.1 As organizações proponentes deverão protocolar suas propostas impressas no Departamento dos 

Conselhos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES de Canaã dos Carajás, entre 
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os dias 14 de fevereiro a 16 de março de 2020, das 08h às 14h, situado na Rua Ulisses Guimarães, n. 

645, Centro, CEP. 68.537-000, Canaã dos Carajás/PA; 

9.2 Além da via impressa, protocolada no Departamento dos Conselhos da SEMDES, a proponente 

poderá encaminhar cópia da proposta e demais documentos, em versão PDF, para o e-mail: 

cmdcacanaa@hotmail.com;  

9.3 Cada organização proponente poderá encaminhar somente um projeto.  

9.4 O prazo de inscrição do projeto será improrrogável; 

9.5 Os projetos que preveem aquisição de bens materiais, mão de obra, transportes (equipamentos de 

informática, eletrônicos, eletrodomésticos, eletro portáteis, instrumentos musicais, entre outros), 

deverão apresentar, no mínimo três (3) orçamentos com as mesmas especificações, exceto no caso em 

que houver apenas um fornecedor ou fabricante. Neste caso a entidade deverá apresentar justificativa; 

9.6 Serão eliminados os projetos que apresentarem documentação incompleta ou cuja entidade não 

esteja cadastrada no Conselho Municipal dos Direitos de Canaã dos Carajás; 

Não haverá cobrança de taxa de inscrição e não serão aceitas inscrições via fax ou por correio;  

9.7 Com a inscrição do projeto, a entidade autoriza desde já, sem quaisquer ônus, a utilização do nome, 

imagem e voz dos dirigentes e demais profissionais envolvidos com a prática, bem como o projeto no 

todo ou em parte, seja para fins de pesquisa ou divulgação em qualquer meio de comunicação, por 

prazo indeterminado.  

 

10. DA DOCUMENTAÇÃO PARA A INSCRIÇÃO DO PROJETO (Sociedade Civil)  

10.1 As organizações da sociedade civil, no ato da inscrição, deverão entregar a seguinte 

documentação comprobatória: 

a) cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);  

b) Certidão de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuição e dívidas ativas, de 

acordo com a legislação aplicável em cada ente federado (Federal, estadual e Municipal); 

c) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto social; 

d) cópia da Ata de eleição da diretoria atual; 

e) relação nominal, atualizada, dos dirigentes da entidade com endereço, número de RG, CPF e contato 

telefônico e e-mail;  

f) cópia do Certificado de inscrição no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou 

no Conselho Municipal de Assistência Social; 

g) cópia do RG e CPF do responsável pela organização; 

h) comprovante de residência do responsável pela organização; 

i) comprovação de que a entidade funciona em local por ela manifestado; 

j) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;  

k) Declaração de que, em nenhuma, hipótese utilizará os recursos deste Termo de Fomento para 

remunerar servidores públicos de qualquer esfera de governo, ainda que estes prestem serviços para o 

projeto apresentado pela OSC. 

mailto:cmdcacanaa@hotmail.com
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m) Declaração de que não irá contratar parentes até terceiro grau de servidores públicos municipais 

responsáveis pela realização e avalição desta chamada pública.  

n) Declaração de que não tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será 

celebrado o termo de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, 

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

10.2 Documentos complementares poderão ser solicitados às organizações selecionadas, no momento 

da elaboração do Termo de Fomento. 

10.3 Os documentos deverão ser protocolados em envelope fechado identificado conforme modelo 

abaixo:  

 

EDITAL 001/2020/CMDCA  

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

COMISSÃO ESPECIAL DO CMDCA  

PROPONENTE: “___________________________________________________________”  

NOME DO PROJETO: “__________________________________________________________”  

 

11. DO REPASSE E RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

11.1 Os recursos orçamentários necessários à execução deste edital são oriundos do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Canaã dos Carajás do qual está previsto investimento de 

500.000,00 (quinhentos mil reais). 

11.2 Os recursos financeiros referentes ao apoio do conferido pelo FMDCA serão repassados às 

organizações selecionadas por meio de transferência eletrônica, conforme cronograma de desembolso 

constante no Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA e constante no Termo de Fomento, via conta 

específica nominal ao Projeto e vinculada ao CNPJ da Entidade. 

11.3 As organizações selecionadas assumirão a responsabilidade pela execução do projeto aprovado, 

segundo as normas e os regulamentos do uso de recursos públicos do Tribunal de Contas do Estado do 

Pará. 

11.4 Serão responsabilizados nos termos da lei, as entidades e seus respectivos dirigentes que fizerem 

mal uso dos recursos públicos ou não prestarem conta dos mesmos em tempo hábil. 

11.5 Os recursos serão repassados conforme o cronograma de trabalho apresentado, sendo que a 

liberação das parcelas seguintes será realizada somente se a entidade fomentada comprovar a 

aplicação da parcela anterior, sendo necessária a prestação de contas parcial ao CMDCA e a prestação 

de conta ao final do projeto ao TCM e ao CMDCA ao final vigência do Convênio, conforme especificar o 

Convênio. 

11.6 As entidades que firmarem Termo de Fomento com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente deverão apresentar, a cada bimestre, o relatório parcial de execução do projeto, 

conforme modelo de relatório a ser fornecido pelo CMDCA.  
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11.7 A não emissão do Relatório parcial de Execução e da comprovação de aplicação dos recursos, 

acarretará o cancelamento do Termo de Fomento, ficando obrigado o gestor da entidade a devolver o 

saldo dos recursos do projeto até a data da publicação do referido cancelamento. 

11.8 A devolução do saldo deverá vir acompanhada da remuneração obtida durante o período em que 

o órgão ficou na posse dos recursos. 

11.9 A devolução do saldo do convênio não exime o gestor da entidade da apuração de 

responsabilidades civis, penais e administrativas e da necessária comprovação da correta utilização 

dos valores já utilizados, bem como da aplicação das sanções pertinentes em caso de comprovação de 

má utilização do recurso público, desvio de finalidade ou por qualquer inadimplência quanto aos 

termos deste edital.  

11.10 Os recursos obtidos neste edital, obrigatoriamente serão depositados em conta específica, 

aberta para movimentação exclusiva dos recursos oriundos deste edital e devem ser remunerados 

durante todo o período de execução do projeto.  

11.11 Os valores obtidos como remuneração deverão ser aplicados no mesmo objeto do convênio, não 

sendo admitido o desvio de finalidade na aplicação dos rendimentos que obrigatoriamente seguirão o 

principal.  

11.12 Os recursos para execução do presente edital correrão por conta da seguinte dotação 

orçamentária: 

Unidade Orçamentária: 1418 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Dotação Orçamentária: 08.122.1315.2.097 

Elemento de Despesa: 3.3.90.3900 

Fonte: 1001000 

 
12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO EDITAL 

12.1 O referido edital terá prazo de vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do 

seu resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez.  

 
13. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS PROJETOS 

13.1 A seleção dos projetos será coordenada e realizada por uma Comissão de Avaliação e Seleção, 

composta por 5 (cinco) membros, sendo de no mínimo quatro Conselheiros do CMDCA.  

13.2 A administração deverá indicar um técnico da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – 

SEMDES para compor a comissão de Seleção dos Projetos Sociais. 

13.3 A referida comissão será presidida por um Presidente escolhido entre os membros.  

14. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 

14.1 Os critérios de avaliação serão os seguintes: 

CRITÉRIOS 

DE 

JULGAMENTO  

 

ITEM  

 

NOTA  

Pontuação 

máxima  

Pontuação 

obtida  
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I - A
d

eq
u

ação
 

Proposta em consonância com pelo 

menos 01 (uma) das diretrizes e 

ações prioritárias constantes no 

item 4 deste edital.  

 

Grau de atendimento satisfatório   

 
5,0   

Grau de atendimento parcialmente 

satisfatório 
2,5    

Não atendimento  
0,0    

Proposta em consonância com o 

Plano de Ação do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – CMDCA. 

Grau de atendimento 

satisfatório 

 

5,0     

Grau de atendimento parcialmente 

satisfatório 2,5    

Não atendimento 

 
0,0    

Adequação da proposta aos 

objetivos deste edital.  

Grau de atendimento satisfatório 

 
5,0    

Não atendimento  

 

  

0,0  

  

  

  

  

 

II - C
o

n
s
is

tê
n

c
ia

 e
 c

o
e

rê
n
c
ia

 
 

Descrição da realidade do território e o 

nexo entre esta realidade e a ação 

proposta pelo projeto.  

Grau de atendimento satisfatório 

  
10,0    

Grau de atendimento parcialmente 

satisfatório  5,0    

Não atendimento  
0,0    

Metas a serem alcançadas e 

indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas e prazos 

para a execução das ações. 

Grau de atendimento satisfatório   
10,0    

Grau de atendimento parcialmente  
satisfatório 5,0    

Não atendimento  

 
0,0    

A metodologia aponta, de forma 

clara e bem definida, como as ações 

serão executadas, incluindo os 

procedimentos, instrumentos 

necessários e, os detalhes técnicos 

para a sua execução.  

Grau de atendimento Satisfatório.  10,0    

Grau de atendimento parcialmente 5,0    

Não atendimento 0,0   

Caracteriza o público alvo de forma 

quantitativa e qualitativa.  

Grau de atendimento satisfatório   

  5,0  

  
Grau de atendimento parcialmente  

satisfatório  2,5  
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Não atendimento  

 0,0  

 

 

III-A
rticu

lação
 co

m
 o

 S
istem

a d
e G

aran
tia d

e
 

D
ireito

s d
e crian

ças e ad
o

lescen
tes –

 S
G

D
 

 

 

 

 

Apresentar perspectiva de atuação 

intersetorial, articulando  e integrando 

ações com as políticas setoriais como a 

cultura, esporte  e lazer, educação, 

trabalho e aprendizagem, saúde, 

Desenvolvimento social, entre outras, 

com a rede local e com os órgãos de 

defesa de direitos.  

Grau de atendimento satisfatório   

5,0    

Grau de atendimento parcialmente 

satisfatório  2,5    

Não atendimento  0,0    

Iv
 - E

x
eq

u
ib

ilid
ad

e 

A proposta demonstra capacidade 

técnica operacional da proponente 

com recursos humanos e materiais 

compatíveis com a execução do objeto 

e alcance das metas apresentadas.  

Grau de atendimento satisfatório 5,0    

Grau de atendimento parcialmente 

satisfatório  2,5   

Não atendimento 0,0    

 

O plano de aplicação discrimina todos 

os recursos necessários para a 

execução da proposta e o custo médio 

de cada um deles, em consonância 

com as metas apresentadas.  

Grau de atendimento satisfatório   
10,0    

Grau de atendimento parcialmente 

satisfatório  5,0    

Não atendimento  

 0,0   

V
-R

elev
ân

cia e im
p

acto
 so

cial 
 

Benefícios gerados ao público 

diretamente ou indiretamente 

envolvido, à comunidade ou território 

de atuação.  

Grau de atendimento satisfatório   
10,0    

Grau de atendimento parcialmente  
satisfatório 5,0    

Grau de atendimento insatisfatório  
2,5    

Não atendimento Proposta eliminada   
0,0    

  

Potencial para transformação e 

superação das situações de 

vulnerabilidade e risco social, de 

acordo com a descrição da realidade 

apresentada. 

  

Grau de atendimento satisfatório   

 
10,0    

Grau de atendimento parcialmente  
satisfatório  5,0   

 0,0    
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V
I. A

ten
d

im
en

to
 ex

clu
siv

o
 ao

 p
ú
b

lico
 p

rio
ritário

: 
 

Atendimento a crianças e 

adolescentes:  

Em trajetória de rua; atendimento  

Erradicados ou em situação do 

trabalho infanto-juvenil;  

Vítimas de abuso sexual e/ou 

exploração sexual;  

Em situação de acolhimento 

institucional;  

Combate à violência de gênero: LGBTI;  

Com sofrimento mental;  

Usuários de álcool e outras drogas;  

Com deficiência;  
Atendimento direcionado as famílias de 
crianças e adolescente em situação de 
risco;  
Combate à violência contra crianças e 
adolescentes negros; 

Grau de atendimento satisfatório  10,0    

Grau de atendimento parcialmente 

satisfatório  
5,0    

Grau de atendimento insatisfatório  2,5   

Não atendimento  

 
0,0   

Total de pontos    100 pontos  

 

14.2 O projeto que obtiver nota inferior a 50 pontos será eliminado do processo. 

14.3. Entende-se por “Projeto que já esteja em desenvolvimento” aquela iniciativa que já esteja em 

desenvolvida pela entidade proponente, sendo comprovada por meio de fotos, Relatório de Execução 

ou Plano de Trabalho.  

14.4. Entende-se por “ano de atuação comprovada no município de Canaã dos Carajás” os anos de 

atuação da entidade no município, não diz respeito aos anos de existência jurídica da entidade, mas 

somente aos anos de atividades que a entidade consiga comprovar por meio de relatórios anuais ou 

outros instrumentos.  

14.5. Entende-se “Impacto social e articulação com a rede do Sistema de Garantia de Direitos” é a 

capacidade do projeto em intervir positivamente em determinada vulnerabilidade social, podendo ser 

demostrada nos objetivos e metas almejadas pelo projeto.  

14.6. Entende-se “estímulo à permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola” é a estratégia 

desenhada pelo projeto para estimular que as crianças e adolescentes participantes melhorem seu 

desempenho, frequência e assiduidade na escola.  

14.7. Entende-se “existência de outros apoiadores (pessoa física ou jurídica) e capacidade de 

contrapartida” a capacidade da entidade articular outros apoiadores para o projeto, tal apoio deve ser 

mensurada em reais (exemplo: valor de um aluguel, valor de uma geladeira, valor de um serviço 

prestado mesmo de que forma voluntária). A existência de outros apoiadores a iniciativa é uma forma 

de verificar a sustentabilidade do projeto no caso de encerramento, bloquei ou dificuldades no repasse 

dos recursos do FMDCA.    



 

10 

14.8. Entende-se “Estimulo e promoção do fortalecimento do vínculo familiar” é a estratégia 

desenhada pelo projeto para estimular que os pais das crianças e adolescentes inscritas participem das 

atividades do projeto, frequentem reuniões ou até participem como voluntário no projeto.  

14.9. Entende-se “possuir sede própria” é o imóvel onde está funcionando a entidade ou o imóvel que 

abrigará o projeto. Serrão consideradas para este item, imóveis próprios ou locados. É necessária a 

comprovação.  

14.10. Entende-se “atuação em comunidades vulneráveis e de risco, situadas em bairros considerados 

de alto índice de vulnerabilidade social e econômica”, os bairros considerados pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento nestas condições sociais.  

14.11. Entende-se por INVESTIMENTO EM CAPITAL FÍSICO (ICF): despesas com bens duráveis que 

não precisam ser repostos com frequência (aquisição de máquinas, equipamentos, mobiliário; 

aquisição de veículos, instrumentos, utensílios e materiais duráveis tipo: acervos permanentes de 

livros, instrumentos musicais, vídeos, etc.).  

14.12. Entende-se por despesas com RECURSOS HUMANOS (RH): despesas com todos os profissionais 

que atuam no projeto.  Cada membro da equipe deve ser especificado em uma linha da planilha, com 

indicação de sua função e carga horária mensal de trabalho no projeto. No caso de profissionais que 

desempenhem outras atividades na organização executora além das atividades específicas do projeto 

em questão, o valor a ser lançado deve ser correspondente ao volume de atividades ou de 

horas/trabalho realizadas exclusivamente no projeto. Encargos sociais que incidem sobre a 

remuneração de cada profissional. Incluir despesas com capacitação, treinamento ou curso que venha 

a ser oferecido aos profissionais que atuam no projeto, como condição para o desempenho d suas 

atribuições no projeto, despesas com assessoria profissional que venha a ser oferecida aos membros 

do projeto, para apoio ao desempenho de suas atribuições no projeto.  

14.13. Entende-se por DESPESAS FIXAS (DF): gastos fixos, de uso constante para a execução do 

projeto, tais como: contas de água, eletricidade, internet, combustível, materiais de higiene e limpeza, 

alimentação dos beneficiários, materiais de uso contínuo para utilização de equipamentos ou 

realização de atividades, material de escritório, Impressões ou cópias cuja produção for constante, 

transporte constante de beneficiários ou de pessoal da equipe, aluguel de espaço para atividades 

constantes, outras despesas fixas. 

 
14.14. Entende-se por DESPESAS VARIÁVEIS (DV): despesas que não são constantes, mas que são 

essenciais para a execução do projeto, tais: reparos e manutenção do local de execução do projeto, 

conserto de materiais e equipamentos, material gráfico (adesivamente de veículo, elaboração de 

placas, folders ou faixas), transporte da equipe para atividades externas eventuais, transporte 

esporádico de beneficiários, aluguel de espaço para atividades esporádicas, Elaboração de publicações 

sobre as atividades do projeto, outras despesas variáveis.  

 
15. DO CRONOGRAMA DO PROCESSO DE SELEÇÃO   
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15.1 Período de Inscrição – 14 de fevereiro de 2020 a 16 de março de 2020; 

15.2 Divulgação da lista das inscrições aceitas – 17 de março de 2020 

15.3 Período de recursos sobre as inscrições aceitas – 17 a 18 de março de 2020; 

15.4 Período de Análise das propostas – 17 a 25 de março de 2020;  

15.5 Divulgação dos projetos aprovados – 26 de março de 2020;  

15.6 Período de recursos sobre os projetos aprovados – 26 a 28 de março 2020, 

15.7 Homologação do resultado final da seleção – 31 de março de 2020.   

15.8 O cronograma poderá sofrer alterações, mediante decisão da comissão de seleção dos projetos 

sociais. 

 

16. TERMO DE COMPROMISSO PARA DIVULGAÇÃO  

16.1. A entidade proponente, aceita as condições estabelecidas por este Edital e responsabiliza-se por 

todas as informações contidas na sua proposta e no seu cadastramento, comprometendo-se a 

comprovar a veracidade destas quando for solicitada.  

16.2. A Contemplada firmará termo de compromisso de divulgação da parceria com o CMDCA. 

Devendo ainda:  

a) Confeccionar e afixar, em local visível onde está sendo devolvido o projeto, placa no modelo 

fornecido pelo Conselho Municipal, indicando que o referido projeto foi contemplado com recursos do 

FMDCA;  

b) Incluir a logomarca do CMDCA em todos os materiais de divulgação do projeto, sejam físicos e 

eletrônicos. Deverá entregar/enviar exemplar deste material ao CMDCA como comprovação do 

atendimento a esta cláusula; 

c) Em qualquer evento relativo ao Projeto deverá divulgar amplamente que o projeto foi contemplado 

com recursos do FMDCA. E o CMDCA deverá ser oficiado e atualizado a respeito para que possa enviar 

representante afim de acompanhar o andamento do projeto;  

d) Os equipamentos, figurinos, uniformes, materiais impressos adquiridos com recursos do FIA, devem 

ter a logomarca do CMDCA impressa e/ou adesivada;  

16.3. Quando convocada a entidade deverá apresentar nas reuniões do CMDCA informativo referente o 

andamento do projeto;  

17. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

17.1. Os projetos/entidades selecionados devem prestar contas junto ao CMDCA até sessenta dias após 

a conclusão da liberação de cada parcela, sendo que o repasse de nova parcela estará condicionado à 

aprovação da penúltima parcela.  

17.2. A prestação de contas será analisada pela Controladoria Municipal e quando solicitado por esta, 

em conjunto com a Controladoria do Município e com CMDCA, que poderão sem aviso prévio, e a 

qualquer tempo fazer diligências ou solicitar informações para verificar a execução do projeto.  

17.3. A prestação de contas será conforme Instrução Normativa n.° 001/14 do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado do Pará; 
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17.3.1 Exemplo 1: Quando da prestação de contas, no caso de aquisição de equipamentos, materiais 

permanentes ou de consumo para a execução do projeto, deverá ser apresentada a nota fiscal original 

que relacione os bens adquiridos contendo marca, quantidade, preço unitário e preço total de cada 

item.  

17.3.2. Exemplo 2: No caso de cursos e palestras, deverá ser apresentada lista de presença dos 

participantes com número do RG ou CPF, fotos e/ ou vídeos do evento além de outros documentos 

comprobatórios que a entidade julgar pertinente apresentar para comprovar a realização do evento.  

17.4. Ressalta-se que na conta bancária exclusiva não será admitida nenhuma movimentação 

financeira que não seja do projeto.  

17.5. Quando solicitado pelo CMDCA às entidades fomentadas terão de elaborar e apresentar seus 

“cases” do projeto, com objetivo de prestar contas à comunidade, divulgar e captar recursos para o 

FMDCA e consequentemente para a Entidade.   

a) Por “case” do projeto, se entende dossiê com o registro audiovisual, fotográfico das seguintes 

situações como exemplo:  

I. Testemunhos pessoais sobre a execução do projeto, amostras dos materiais gráficos usados, mídia 

(se aplicável), entre outros.  

17.6. A execução do instrumento firmado será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a 

regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo a entidade fomentada 

pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do convênio.  

17.7. Os processos, documentos ou informações referentes à execução do Termo de Fomento não 

poderão ser sonegados aos servidores dos órgãos e entidades públicas concedentes e dos órgãos de 

controle interno do Poder Executivo Municipal.  

17.8. Desde já, as entidades beneficiadas concordam que todos os cidadãos e ou empresas 

interessadas, poderão acompanhar o desenvolvimento e execução dos projetos financiados com 

recursos do FMDCA.  

18. DA TITULARIDADE DOS BENS REMANESCENTES 

18.1 Os Bens Remanescentes são os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros 

envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam. 

18.2 Na data da conclusão ou extinção da parceria, os bens permanentes, que em razão dessa, 

houverem sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos repassados pela Administração 

Pública serão inalienáveis (art. 35, §5° da Lei 13019). 

18.3 Os bens remanescentes ficarão em poder da OSC, quando forem úteis à continuidade da execução 

de suas ações de interesse social e enquanto a OSC esteja atuando junto à proteção dos direitos das 

crianças e adolescentes do município de Canaã dos Carajás; 

18.4 No caso de extinção da OSC e da paralisação de suas atividades, a mesma deverá comunicar ao 

CMDCA que definirá o repasse dos bens permanentes a outra OSC de mesmo caráter e objetivo ou a 

devolução dos mesmos à Administração Pública, com possibilidade de doação a terceiros, inclusive o 
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beneficiário da política pública objeto da Parceria, quando demonstrada a utilidade para realização ou 

continuidade das ações de interesse social. 

18. INDICADORES DE AVALIAÇÃO DE SUCESSO DO PROJETO  

18.1. A entidade deverá manter cadastro dos participantes do projeto e da lista de espera, contendo 

informações como nome, endereço, nome dos pais, telefones, e-mail, idade, sexo da criança ou do 

adolescente atendidos no projeto, notas escolares antes do início do projeto e no final do projeto. Estas 

informações deverão ser atualizadas e estar em planilha de Excel ou similar e enviadas ao CMDCA 

trimestralmente.  

18.1.2. Nos indicadores enviados devem estar contemplados os indicadores de resultados conforme 

descrito no projeto, pela entidade. 

19. DOS RECURSOS E DA IMPUGNAÇÃO 

19.1. É facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, o edital, até 05 (cinco) dias úteis após a 

publicação do presente edital, devendo a Comissão Julgadora julgar e responder à impugnação em 03 

(três) dias úteis. 

19.2 Os prazos para solicitação de recursos dos resultados serão de até 3 (três) dias úteis, devendo, os 

mesmos, serem direcionados a Secretaria Executiva do CMDCA, no horário das 08:00 as 14:00 hs, 

digitados em papel timbrado da entidade solicitante e assinado pelo respectivo representante legal. 

19.3 Para fins de recurso não serão aceitos documentos que estiverem faltando na fase de habilitação.  

20. DA CONCLUSÃO, RENÚNCIA, EXTINÇÃO OU RESCISÃO DO CONVÊNIO 

20.1 Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo de Fomento, acordo ou ajuste, os 

saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos recursos, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas 

especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos 

recursos. 

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

21.1 O presente Edital de seleção pública de projetos sociais pode a qualquer momento ser revogado, 

no todo ou em parte, em benefício do interesse público, ou ser anulado por ilegalidade, por ofício de 

determinação de autoridades competentes. 

21.2 Entende-se por Portfólio, um relatório contendo: os histórico e currículo da entidade, fotos das 

atividades desenvolvidas até a data da publicação do presente edital.  

21.3 A entidade de selecionada que tiver outro Termo de Fomento em vigor ou processo de prestação 

de contas em aberto até a data de assinatura do Termo de Fomento referente a este Chamamento 

Público será desclassificada, podendo ser chamada a Entidade melhor colocada entre as Classificadas 

remanescentes.  

21.4 Proponentes que tiveram prestação de contas reprovadas no todo ou em parte em quaisquer 

convênios firmados anteriormente com a administração pública serão eliminados do processo de 

seleção deste Edital.  
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21.5 Os casos omissos e as respostas aos recursos serão resolvidos pela comissão especial.  

21.6 As dúvidas sobre o Formulário de Cadastramento e demais informações, o referente a este Edital 

poderão ser esclarecidas e/ou obtidas pelo e-mail: cmdcacanaa@hotmail.com ou no Departamento de 

Deliberação Social na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Rua Ulisses Guimarães, nº 645, 

Centro - Canaã dos Carajás - PA.  

 

________________________________ 
Euricélia Aparecida Duarte Dias   

Presidente do CMDCA 
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ANEXO I– MODELO 

 

 REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROJETOS  

 

A Ilma. Sra. Euricélia Aparecida Duarte Dias 

M.D. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Canaã dos Carajás 

- Pa 

 

A/O __________________________________________     (nome da Entidade) vem requerer a INSCRIÇÃO DO 

projeto “______________________”, conforme Edital de Chamada Pública 001/2020 - CMDCA.  

Para tanto, anexamos o Projeto e os seguintes documentos: 

Documentos Exigidos X 

1 REQUERIMENTO em Papel timbrado da Instituição,  

2 PROJETO   

3 CNPJ - Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica,  

4 CPF e IDENTIDADE DO REPRESENTANTE LEGAL,  

5 COMPROVANTE DE RESIDENCIA DO DIRIGENTE DA ENTIDADE,  

6 CERTIDÃO NEGATIVA CONJUNTA FEDERAL  

7 CERTIFCADO DE REGULARIDADE DO FGTS  

8 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  

Sem mais, 

 

______________________________ 

Presidente da Entidade 

 

ANEXO II - FORMULÁRIO DE 

 

 

 

 

 

 

Observação: Este requerimento deverá ser digitado em papel timbrado da Entidade e dar entrada, com 

todos os documentos, na Secretaria Executiva do CMDCA. 
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ANEXO II 

TERMO DE FOMENTO N. xxxxx / 2020 

 

EDITAL CMDCA 001/2020 

 

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS 

CARAJÁS/PA, POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL 

DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - FMDCA E 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX PARA REPASSE DE RECURSOS 

FINANCEIROS CONFORME EDITAL CMDCA XX 

E RESOLUÇÃO N XXXX. 

 

Pelo presente Instrumento de Fomento, o Município de CANAÃ DOS CARAJÁS, pessoa jurídica 

de direitos público interno, inscrito no CGC/MF sob o número 01.613.321/0001 – 24, com sede na 

Rua Tancredo Neves, lote especial, Canaã dos Carajás, Estado do Pará, representada neste ato 

pelo Prefeito Municipal, Sr. JEOVÁ GONÇALVES DE ANDRADE, brasileiro, casado, inscrito no 

CPF: 430.615.086.00, a o FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – FMDCA, neste ato representado pelo (a) Sr (a) Euricélia Aparecida Duarte 

Dias, brasileira, inscrito no CPF:, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, entidade sem fins lucrativos, inscrito no 

CNPJ: xx.xxx.xxx/xxxx-xx, com sede Av. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nesta Cidade, representado neste 

ato por seu Presidente Sr (a) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF: xxx.xxx.xxx – xx , 

RESOLVEM de comum acordo e na melhor forma do direito celebrar o presente Termo de 

Fomento, de acordo com as leis vigentes que regem o assunto e mediante Clausulas e condições 

a seguir estabelecidas. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO REGIME 

1.1 Este Termo de Fomento, para fins legais, rege-se pelas regras instituídas pelas Leis Federais 

nº 13.019 de 31 de julho de 2014, nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei complementar nº 101, de 

04 de maio de 2000 e Instrução Normativa nº 001/2014 do Tribunal Regional de Contas do Pará – 

TCM/PA.   

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
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O presente Termo de Fomento, vinculado à chamada pública nº001/2020 – CMDCA, tem por 

objeto estabelecer os procedimentos para concessão de repasse financeiro do MUNICÍPIO, 

aprovado pelo CMDCA para o xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx / PROJETO xxxxxxxxxxx, nos termos 

e vinculado ao plano de trabalho (Anexo I), através de recursos que constituem o Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES  

  

3.1 DO MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS 

3.1.1 Conceder o aporte no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) divididos em no 

máximo 06 (seis) parcelas com os valores correspondentes ao Cronograma de Desembolso, 

constante no Plano de Trabalho aprovado pelo CMDCA; 2ª parcela em diante será paga mediante 

emissão de relatório parcial mensal de execução do projeto. 

3.1.2 Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá à comissão 

de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da 

obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade 

civil;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3.1.3 Liberar os recursos em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará 

consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do termo de fomento; 

3.1.4 Caberá ao CMDCA realizar procedimentos de fiscalização das parcerias celebradas antes 

do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas “in loco”, para fins de monitoramento e 

avaliação do cumprimento do objeto, sendo a referida avaliação qualitativa em relação às metas 

físico financeiras do plano de trabalho e qualitativas, no que diz respeito ao atendimento dos 

objetivos descritos nos itens 2 e 3 do Edital da Chamada Pública, bem como ao cumprimento das 

ações prioritárias do Plano de Ação do CMDCA;  

3.1.5 Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro 

órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo, enquanto 

isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades; 

3.1.6 Revogar ou rescindir unilateralmente este ajuste em caso de descumprimento de quaisquer 

de suas clausulas ou da legislação em vigor.  

3.2 DA ENTIDADE XXXXXXXXXXXXX  

3.2.1 Prestar adequadamente os serviços de atendimento previsto no Plano de Trabalho do 

projeto xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

3.2.2 Aplicar corretamente os recursos públicos, conforme estabelecido neste instrumento; 

3.2.3 Prestar contas detalhadas dos recursos repassados ao Município de Canaã dos Carajás, ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, bem como, ao Tribunal 
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de Contas dos Municípios – TCM, após conclusão das ações previstas Plano de Ação do projeto 

xxxxxxxxxxx. 

3.2.4 A ausência da prestação de contas, no prazo e formas estabelecidos, ou a prática de 

irregularidades na aplicação dos recursos, sujeita a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Beneficiada ao ressarcimento de valores, além de responsabilidade na esfera civil, se for o caso. 

3.2.5 Administrar recursos públicos de forma a garantir que os serviços sejam utilizados em 

benefício único e exclusivo do público alvo deste projeto; 

3.2.6 Permitir o acompanhamento dos trabalhos por representantes do Poder Público, CMDCA e 

membros do Ministério Público mediante fornecimento prévio de identificação;   

3.2.7 Assumir os tributos de sua respectiva responsabilidade legal, ficando o Município autorizado 

a reter e recolher todos os tributos a que esteja obrigado pela legislação em vigor, descontando 

tais valores de eventuais quantias por força deste Termo de Fomento; 

3.2.8 Responsabilizar-se por todos e quaisquer encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, 

seguros e demais exigências da legislação social ou de qualquer regime jurídico, decorrente da 

contratação de profissionais, funcionários e/ou empregados contratados para a execução do 

objeto deste Termo de Fomento, que não terão vinculo de qualquer natureza com o Município e 

não poderão demandar quaisquer pagamentos deste; 

3.2.9 Responsabilizar-se pela plena divulgação do financeiro do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente em todas as divulgações ou informe publicitário relativo ao objeto de 

presente Termo. 

3.2.10 Fica expressamente vedada a utilização dos recursos em finalidade diversa da 

estabelecida neste instrumento.  

3.2.11 Qualquer importância acrescentada à conta específica somente poderá ser utilizada no 

objeto, devendo constar da prestação de contas do mesmo.   

3.2.12 Os saldos financeiros dos recursos repassados pelo FMDCA, eventualmente não 

utilizados, deverão ser restituídos por ocasião da conclusão do objeto ou extinção deste termo de 

Fomento através deposito na conta do FMDCA. 

3.2.12 Emissão de relatório parcial mensal de execução do projeto, referido no item 3.1.1, até o 5 

dia útil do mês seguinte, condicionante para o pagamentos da 2ª parcelas em diante.  

 

3.3 DO GESTOR DA PARCERIA:  

3.3.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;  

3.3.2 Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 

recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados;  
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3.3.3 Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com base no 

relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Leí nº 13.019, de 2014;  

3.3.4 Comunicar ao administrador público as hipóteses previstas na Lei n.º 13.019/2014. 

3.3.5 Emitir parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria celebrada, nos termos 

da Lei n.º 13.019/2014 quanto à prestação de contas. 

Parágrafo Primeiro. Considera-se o administrador do presente termo de fomento o agente público 

responsável pela gestão da parceria, designado por ato publicado em meio oficial de 

comunicação, com poderes de controle e fiscalização;  

Parágrafo Segundo. É vedada, na execução do presente termo de fomento, a participação como 

gestor da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos 

últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações 

da sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou membro substituto 

que possua qualificação técnica equivalente à do substituído;  

  

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIO  

4.1 Os recursos para execução do presente Termo de Parceria correrão por conta da seguinte 

dotação orçamentária:  

Unidade Orçamentária: 1418 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Dotação Orçamentária: 08.122.1315.2.0197 

Elemento de Despesa: 33.90.39.00 

Fonte: 10010000 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS  

5.1 O presente Termo de Fomento terá duração de 8 (oito) meses a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado mediante consenso dos participantes por meio de Termo 

Aditivo. 

5.2 A execução do plano de trabalho aprovado pelo CMDCA deverá ser realizada pelo período 

mínimo de 6 (seis) meses; 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES  

6.1 As partes convenentes, de comum acordo e mediante termos aditivos, poderão prorrogar o 

prazo de vigência ou alterar clausula do presente Termo, em virtude de causa superveniente, 

motivo de força maior, conveniência administrativa ou ordem legal, que o torne impraticável, 

devendo a parte interessada solicitar a medida com antecedência mínima de 03 (três) dias.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PLANO DE TRABALHO E PROJETO BÁSICO 
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7.1 As partes obrigam-se a cumprir fielmente o Plano de Trabalho e Projeto Básico aprovado 

pelos participes, o qual passa a integrar este CONVÊNIO, independentemente da transcrição. 

7.2 Excepcionalmente, admitir-se-á a propositura de reformulação do Plano de Trabalho, por qual 

quer uma das partes, que será previamente apreciada pelo CMDCA e setor técnico jurídico da 

administração e submetida à aprovação das partes, mediante a formalização de Termo Aditivo a 

este instrumento, vedada, porém, a mudança do objeto. 

  

CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA E RESCISÃO 

8.1 O presente Termo de Fomento ficará, rescindido de pleno direito, independentemente de 

aviso, notificação ou interpretação judicial ou extrajudicial, na inobservância de qualquer de suas 

condições por desvio de finalidade, falência ou concordata e demais hipótese previstas em lei.  

8.2 O presente Termo de Fomento poderá ser denunciado a qualquer tempo, por iniciativa de 

qualquer das partes, mediante comunicação expressa, com antecedência de 30 (trinta) dias.  

8.3 Havendo pendências, as partes definirão, através de termo de encerramento do Fomento, as 

responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um dos trabalhos e todas as demais 

pendências, respeitadas as atividades em curso. 

8.4 Ocorrendo à denúncia ou qualquer das hipóteses que impliquem rescisão deste Termo de 

Fomento ficam as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenha 

vigido este instrumento, creditando-se aos mesmos, igualmente aos benefícios adquiridos no 

mesmo período.  

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICIDADE 

9.1 O presente Termo de Fomento será publicado em até 10 dias, contados da sua assinatura, em 

conformidade com o art. 28, §, 5º da Constituição do estado do Pará, sendo que o Município 

providenciará a publicação no Diário Oficial, em resumo do presente Termo de Fomento.    

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA NOVAÇÃO 

10. 1 O não exercício de qualquer direito que assista os participes não será interpretado como 

renuncia e nem importará em novação quanto aos seus termos, não podendo portanto, ser 

invocado como precedente para a repetição do fato tolerado, podendo ser exercitado a qualquer 

tempo.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES  

11.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei 

nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções:  

I - advertência;  
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II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 

sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 

contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 

civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso II 

§ 1o As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário do 

Município, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da 

abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da 

penalidade; 

§ 2o Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, 

a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. 

§ 3o A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da 

infração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO   

11.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Canaã dos Carajás, Estado do Pará para dirimir quais 

controvérsias oriundas da execução do presente Termo de Fomento.  

E assim, por estarem justas e acertadas as partes, assinam o presente Termo de Fomento em 

três vias de igual valor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.  

 

 

DATA E ASSINATURAS 

 


