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LISTA DEFINITIVA DOS PROJETOS 

APROVADOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 
Referente ao edital de chamamento nº 001/2021 visando à seleção de propostas a serem 

encaminhadas por organizações da sociedade civil inscritas no Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, para a celebração de TERMO DE FOMENTO com recursos do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, cujo objetivo é apoiar ações, 

projetos ou serviços que contribuam para a garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. 

 

Conforme estabelecido no edital as propostas possuem critérios eliminatórios e 

classificatórios, conforme segue: 

 

11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

11.1 - A classificação das propostas será realizada pelo Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente, considerando critérios eliminatórios e classificatórios. 

 

11.2-Critérios Eliminatórios 

 

11.2.1 -A não adequação do projeto apresentado com quaisquer dos critérios eliminatórios 

implicará na sua eliminação do processo de seleção. 

 

11.2.2 -São critérios eliminatórios: 

 

a)Inadequação à legislação federal, estadual e municipal, as deliberações e os planos 

aprovados pelo CMDCA; 

b) Não atendimento aos princípios e regras estabelecidos neste Edital; 

c) Pontuação inferior a 50% nos critérios classificatórios relacionados neste Edital. 
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11.3- Fase classificatória: 

 

11.3.1 - Os projetos serão classificados segundo os seguintes critérios: 

 

a) Coerência entre a justificativa e os objetivos propostos no projeto (2,0 pontos); 

b) Consistência do projeto em relação aos objetivos propostos e resultados esperados (2,0 

pontos); 

c) Fundamentação da metodologia e conteúdos propostos (2,0 pontos); 

d) Especificação de monitoramento e sistema de avaliação (2,0 pontos); 

e) Adequação do orçamento: coerência entre os valores solicitados; recursos necessários e 

meta de atendimento (2,0 pontos); 

f) Capacidade de continuidade das ações após o término do convênio (2,0 pontos); 

g) Qualificação dos recursos humanos adequados ao objeto do projeto (2,0 pontos); 

h) Declaração de apoio de parcerias institucionais e sociais para a viabilização do projeto (2,0 

pontos); 

i) Envolvimento da organização proponente com a comunidade na execução do projeto (2,0 

pontos); 

j)Infraestrutura física adequada para a execução do projeto (2,0 pontos); 

k) Viabilidade do cronograma de execução do projeto (2,0 pontos); 

l) Capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas no 

projeto (2,0 pontos). 

 

 
PROJETO ESTUDAR COM RESPEITO – PROJETO ESPERANÇA 

  descrição pontuação obtida observação 

1  Coerência entre a justificativa e os objetivos propostos no projeto 
(2,0 pontos); 

2 sim 

2 Consistência do projeto em relação aos objetivos propostos e 
resultados esperados (2,0 pontos); 

2 sim 

3  Fundamentação da metodologia e conteúdos propostos (2,0 
pontos); 

2 sim 

4  Especificação de monitoramento e sistema de avaliação (2,0 
pontos); 

2 pode ser monitorado pelas 
notas das crianças nas escolas 
e avaliação das professoras 
das tarefas de casa 

5  Adequação do orçamento: coerência entre os valores solicitados; 
recursos necessários e meta de atendimento (2,0 pontos); 

1 orçamento é coerente e 
suficiente para a compra do 
que foi solicitado 
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6 Capacidade de continuidade das ações após o término do convênio 
(2,0 pontos); 

2 pode ter continuidade 

7  Qualificação dos recursos humanos adequados ao objeto do 
projeto (2,0 pontos); 

0 neste quesito entendemos 
não ser necessário a 
contratação de uma 
educadora com os recursos 

8 Declaração de apoio de parcerias institucionais e sociais para a 
viabilização do projeto (2,0 pontos); 

0 não foi apresentado outros 
parceiros 

9  Envolvimento da organização proponente com a comunidade na 
execução do projeto (2,0 pontos); 

2 não é necessário o 
envolvimento da comunidade 
exceto se algum voluntário foi 
dar aulas de reforço para as 
crianças 

10 Infraestrutura física adequada para a execução do projeto (2,0 
pontos); 

2 sim é suficiente 

11 Viabilidade do cronograma de execução do projeto (2,0 pontos); 2 sim é viavel 

12 Capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das 
atividades previstas no projeto (2,0 pontos). 

1 os profissionais são capazes 
de auxiliar as crianças no uso 
dos equipamentos. 

    18   

 

 

 

 

ACOLHENDO COM AMOR – PROJETO ESPERANÇA 

 

Foi desclassificado por que não é possível o pagamento de atividade fim da instituição. 

 
a) Inadequação à legislação federal, estadual e municipal, as deliberações e os planos 

aprovados pelo CMDCA; 

 

 

 
PROJETO ESTUDAR JUNTOS SOMOS MAIS- LUA ESPORTES 

  descrição pontuação 
obtida 

observação 

1  Coerência entre a justificativa e os objetivos propostos no projeto (2,0 
pontos); 

2   

2 Consistência do projeto em relação aos objetivos propostos e resultados 
esperados (2,0 pontos); 

2   

3  Fundamentação da metodologia e conteúdos propostos (2,0 pontos); 2   

4  Especificação de monitoramento e sistema de avaliação (2,0 pontos); 2   

5  Adequação do orçamento: coerência entre os valores solicitados; recursos 
necessários e meta de atendimento (2,0 pontos); 

2   

6 Capacidade de continuidade das ações após o término do convênio (2,0 
pontos); 

2   



 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Federal: 8.069/90 – CNPJ: 07.487.852/0001-02 – Lei Municipal: 0613/03 

Fundo Municipal: conta 474-0, operação 013, agência 1470, Caixa Econômica Federal 

 

Praça Benjamim Guilherme de Macedo, 58 – Camanducaia - MG 
35 3433 3723 

7  Qualificação dos recursos humanos adequados ao objeto do projeto (2,0 
pontos); 

0 Não foi enviado diploma do 
professor 

8 Declaração de apoio de parcerias institucionais e sociais para a viabilização 
do projeto (2,0 pontos); 

0 não foi enviado 
documentos 

9  Envolvimento da organização proponente com a comunidade na execução 
do projeto (2,0 pontos); 

2   

10 Infraestrutura física adequada para a execução do projeto (2,0 pontos); 2   

11 Viabilidade do cronograma de execução do projeto (2,0 pontos); 2   

12 Capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades 
previstas no projeto (2,0 pontos). 

0 não foi enviado diploma do 
professor. Esse quesito 
será avaliado 
posteriormente com a 
entidade 

    18   

 

 

PROJETO EDUCANDO PARA A VIDA – INSTITUTO ALICERCE 

 

O projeto foi desclassificado por: 

 
c) Pontuação inferior a 50% nos critérios classificatórios relacionados neste Edital. 

 

 
PROJETO EDUCANDO PARA A VIDA 

  descrição pontuação 
obtida 

observação 

1  Coerência entre a justificativa e os objetivos propostos no projeto (2,0 
pontos); 

2 SIM 

2 Consistência do projeto em relação aos objetivos propostos e resultados 
esperados (2,0 pontos); 

2 SIM 

3  Fundamentação da metodologia e conteúdos propostos (2,0 pontos); 1 não ficou claro como se 
dará o percurso dos alunos 

4  Especificação de monitoramento e sistema de avaliação (2,0 pontos); 1 As avaliações são feitas pela 
própria instituição 

5  Adequação do orçamento: coerência entre os valores solicitados; recursos 
necessários e meta de atendimento (2,0 pontos); 

0 os valores solicitados estão 
muito além dos recursos 
disponíveis em conta do 
fundo. 

6 Capacidade de continuidade das ações após o término do convênio (2,0 
pontos); 

0 Não mostrou capacidade 
financeira para manter a 
atividade 

7  Qualificação dos recursos humanos adequados ao objeto do projeto (2,0 
pontos); 

0 Não apresentou 

8 Declaração de apoio de parcerias institucionais e sociais para a viabilização 
do projeto (2,0 pontos); 

0 Não apresentou 



 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Federal: 8.069/90 – CNPJ: 07.487.852/0001-02 – Lei Municipal: 0613/03 

Fundo Municipal: conta 474-0, operação 013, agência 1470, Caixa Econômica Federal 

 

Praça Benjamim Guilherme de Macedo, 58 – Camanducaia - MG 
35 3433 3723 

9  Envolvimento da organização proponente com a comunidade na execução 
do projeto (2,0 pontos); 

0 Não apresentou 

10 Infraestrutura física adequada para a execução do projeto (2,0 pontos); 0 A estrutura atual ainda não 
atende a população 
presencialmente  

11 Viabilidade do cronograma de execução do projeto (2,0 pontos); 2 Sim 

12 Capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades 
previstas no projeto (2,0 pontos). 

1 Não é possível avaliar 
porque ainda não esta em 
funcionamento presencial 

    9   

 

 

 

 

Seguem a lista definitiva dos aprovados para captação 

 
    

ASSOCIAÇÃO LUA 

ESPORTE 

JUNTOS SOMOS 

MAIS 

OFERECER AULAS  DE MUAY 

THAY E FUTEBOL SOCIETY E 

ADQUIRIR BRINQUEDOS PARA 

PLAY GROUND 

R$ 25.000,00 

PROJETO ESPERANÇA ESTUDAR COM 

RESPEITO E AMOR 

CRIAÇÃO DE SALA DE 

ESTUDOS PARA 

APRENDIZAGEM DOS 

ACOLHIDOS 

R$ 24.900,00 

 

 

 

 

 

Alessandra Rosa Rodrigues 

Comissão de seleção 
 


