
 
 
 
 

 
 

 Resolução do COMDACO Nº 010  /2012. 
 
 

                         O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Olinda – COMDACO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal nº 
4.777/91 de 20 de maio de 1991. 
 
                         Considerando ainda a Lei Municipal nº 4.985/95 de 05 de Janeiro de 
1995 e às Leis Federais n° 8.069/90 de 13 de Julho de 1990; e 8666/93 de 21 de Junho 
de 1993, após análise e deliberação em reunião plenária, ocorrida no dia 27 de março de 
2012 R E S O L V E: 
 
                          Abrir inscrições para seleção de projetos sociais, a serem financiados em  
2013, pelo Itaú Social, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Olinda/PE. – FMCA.  
 
1 – Poderão Concorrer: 
Entidades ou Programas Não-Governamentais que estejam registradas no COMDACO e 
com situação de Cadastro regularizada e que estejam com suas atividades em pleno 
funcionamento, sem pendências de prestação de contas. 
 
1.1 – Da Regularização no COMDACO: 
a) Estatuto da Entidade com registro em Cartório; 
b) Ata de fundação registrada em Cartório; 
c) Ata de Eleição e Posse da Atual Diretoria; 
d) CNPJ da Instituição atualizado; 
e) Relatório de atividades do ano de 2012; 
f) Cópia da RG e CPF do Presidente e Secretario, alem do comprovante de residência; 
g) Certidões negativas do INSS e do FGTS; 
h) Declarações negativa de débitos diante do COMDACO e CMASO; 
 i) cópia com protocolo de entrega do SICAP 2010. 
 
2– Da linha de Ação: 
2.1 – Serão selecionados até 03 Projetos Sociais, sendo 01 aprovado na Linha de Ação, 
que possam proporcionar a redução de violação de direitos em crianças e adolescentes 
de 07 a 18 anos incompletos, no item a seguir: 
 
a) Abuso e Exploração Sexual. 
 
2.2 – Poderão ser contemplados projetos direcionados ao atendimento a crianças e 
adolescentes de 07 a 18 anos incompletos, contanto que estejam direcionados à linha de 
ação especificada no item anterior. 
 
2.3 – Não serão aceitos projetos: 
a) Entregues fora do prazo estabelecidos; 
b) Entregues via fax e/ou e-mail; 
c) De Entidade e Programas não - governamentais que não estejam com documentação 
regularizada no COMDACO, conforme item 1.1 deste edital; 
d) De Entidades e Programas não - governamentais cujas atividades fins sejam exercidas 
fora do Município de Olinda. 
e) Que esteja com pendências referente a prestação de contas diante do município 
(COMDACO e CMASO). 
 



 
 
 
 

3– Público Alvo: 
Crianças e adolescentes de 07 a 18 anos incompletos, residentes na cidade de Olinda, e 
que não estejam participando em outro projeto, bem como seus familiares. 
 
4 – META/VALORES ESTABELECIDOS: 

RPA Eixo META 
(nº de 

crianças e 
adolescente

s por 
entidade) 

TEMPO 
DE 

EXECUÇÃ
O 

VL. 
MÁXIMO  
Total do 
Projeto 

(R$) 

Carga 
Horária 

 
De 01 a 

10 

 
Abuso e 
Exploração 
Sexual. 
 
 
 

 
Mínimo de 
(25) vinte   

Crianças e ou 
adolescentes 

 
12 (doze) 

Meses  

 
Valor  R$ 

49.500,00/ 
10% do 

FMCA R$ 
4.500,00  

 

 
15 h 

semanais 

 
5 - Do Orçamento 
5.1 - Despesas com aquisição de equipamentos, materiais permanentes e manutenção 
predial, necessários para o apoio na execução do projeto, deverão ser limitadas até 30% 
do valor a ser financiado com recursos do Itaú. Quanto aos recursos humanos é de até 
70% e vale esclarecer que a entidade executora, devera recolher os valores referentes 
aos 16% do (INSS e ISS), sendo financiado por este projeto, os 20% do INSS ( patronal). 
 
6 – Do repasse dos Recursos 
Com prestação de contas bimestrais, sendo a prestação de contas financeiras da 
SDSCDH e prestação de contas pedagógica ao COMDACO. 
 
7 – Da Seleção dos projetos: 
Os projetos serão avaliados por uma Equipe Técnica contratada pelo COMDACO, a partir 
dos critérios estabelecidos neste Edital, além dos princípios norteadores do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) e das diretrizes estratégicas de apoio a Política 
Municipal de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Cidade de 
Olinda. 
 
7.1- Critérios - Indicadores de Avaliação: 

Critérios de Classificação Peso * Nota Máxima 
Envolvimento da entidade com a comunidade e sua 
habilidade para articular novas parcerias 

1 1,0 

Viabilidade do cronograma físico do projeto 2 1,0 
Metodologia e conteúdos propostos 3 1,0 
Comprovar através de Declaração e Relatório de 
atividades que trabalhe com esta Linha de Ação. 

4  

Definição clara do perfil do usuário (beneficiários diretos 
e indiretos) 

5 1,0 

Coerência entre a justificativa das necessidades e os 
objetivos propostos. 

6 1,0 

Sustentabilidade do projeto após o término do convênio 7 1,0 
Consistência do projeto em relação aos objetivos 
propostos e resultados esperados 

8 1,0 

Proporcionar retaguarda necessária a toda Rede de 
Garantia de Direitos de Olinda, que sejam encaminhados 

9 1,0 



 
 
 
 

através dos Conselhos Tutelares. 
Adequação do orçamento: coerência entre os valores 
solicitados; recursos necessários e meta de atendimento. 

10 1,0 

Compatibilidade do projeto com a política de 
atendimento, em especial ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente. 

11 1,0 

* O item “peso” somente servirá como critério de desempate. 
 
7.2 – Do Critério de Desempate: 
Em caso de empate na nota final da seleção de projetos, terá preferência: 
 
a) A proposta que obtiver a maior nota do critério de maior peso. 
 
 
7.3 – Do Prazo de Revisão do projeto: 
7.3.1 - A Entidade e Programa não governamental que não tiverem seus projetos 
aprovados terão o prazo de 24 horas para solicitar revisão dos mesmos e para tanto 
deverá preencher formulário de uso obrigatório (em anexo) e entregar na Sede do 
COMDACO no horário das 8h às 17h. 
 
7.3.2 - A revisão dar-se-á com agendamento da equipe contratada para análises dos 
projetos e o resultado será fornecido no momento da entrevista. 
       
8 – CRONOGRAMA: 

AÇÃO DATA 
Lançamento do Edital para Seleção dos Projetos Sociais 07/08 
Recebimento dos Projetos apresentados pelas ONGs. 07/08 a 

10/08 
Início da Análise dos Projetos pela Equipe contratada para análise 10/08 a 

14/08 
Divulgação das Propostas Selecionadas/Resultado 14/08 
Prazo de solicitação de revisão do projeto/Resultado da revisão 15/08 
Envio para o Itaú 16/08 
  
  

 
9 - Do Resultado: 
O resultado final dos Projetos Selecionados será referendado na reunião ORDINÁRIA do 
PLENO após resultado final do Itaú Social e comunicados oficialmente as Entidades e 
Programas Não-governamentais, bem como divulgado no Blog do COMDACO, diário 
oficial e do município e outros meios eletrônicos. 
 
10 – Do Remanejamento: 
Somente ocorrerá remanejamento no resultado nas seguintes situações: 
a) Desistência da Entidade ou Programa não governamental classificado no concurso;  
b) A Entidade ou Programa não governamental classificado estiver com PENDÊNCIA em 
relação à PRESTAÇÃO DE CONTA (FINANCEIRA) NO MUNICÍPIO. 
c) Nas duas situações acima descritas, ficará a Entidade ou Programa não 
governamental impedido de receber os recursos, sendo o mesmo transferido 
automaticamente para o próximo colocado conforme ordem de classificação. 
 
11 – Do Monitoramento 
O COMDACO realizará monitoramento dos projetos mensalmente através dos relatórios 
sócio-pedagógicos, devendo sempre que necessário, promover encontros e/ou visitas 



 
 
 
 

institucionais em ação conjunta entre a equipe técnica do COMDACO e a Comissão de 
Monitoramento. 
 
12 – Outras Informações Complementares: 
 
12.1 – Constam deste Edital, modelos de: 
a) Roteiro de elaboração do projeto; 
b) Plano de Trabalho; 
 
12.2 – O Roteiro de elaboração do projeto, Plano de Trabalho são de uso obrigatório 
para apresentação da proposta e estarão à disposição dos interessados, na sede do 
COMDACO, a partir do lançamento deste Edital. 
 
12.3 - Cada Entidade ou Programa não - governamental só poderá apresentar um (01) 
projeto para concorrer à seleção, devendo entregar o original mais uma (01) cópia 
impressa e uma cópia (01) em CD.  
 
 
12.4 - Para maiores informações, a Entidade ou Programa não governamental deverá 
procurar o COMDACO, situado à Rua 15 novembro – Nº 179, Varadouro– Olinda/PE – 
Fone: 81 – 3305.1053 – 3305.1054. 

 
 

Olinda, 07 de agosto de 2012 
 
 
 
 

Presidente  
Edivaldo Tavares 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


