
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMPDCA Nº 001/2020, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.

Dispõe sobre a publicação nominal dos projetos relativos à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes que
serão financiados com recursos do FMCA - aprovados para o edital 001/2019 do Município de Vassouras – RJ.

 
O CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VASSOURAS – RJ – CMPDCA, no
uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Municipal n° 1.724 de 24 de outubro de 1995 e pela Lei Municipal n° 2.641 de 26 de outubro de
2011, em reunião extraordinária realizada no dia 17 de janeiro de 2020, ata nº 002/2020;
CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 4.133, de 05 de dezembro de 2017, que regulamenta a Lei Federal nº 13.019/2014, que dispõe sobre
regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública do Município de Vassouras e as Organizações da
Sociedade Civil, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboração, em termos de fomento ou de acordos de cooperação;
CONSIDERANDO a ata nº 001/2020 da comissão de seleção constituída através da o Decreto Municipal nº 4.446/2019, que dispõe sobre o
processamento e julgamento de chamamento público das parcerias a serem firmadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social utilizando o
recurso do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para avaliação das propostas e aprovação dos planos de trabalho;
RESOLVE:
Art. 1º – Divulgar a ata nº 001/2020 que trata do resultado de APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO dos projetos referentes à 1ª fase do chamamento
público, Edital nº 001/2019,
em conformidade com as vagas previstas, atendendo ao Capítulo XIII, art. 25, I do referido Edital.
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor a partir da presente data, revogadas as disposições em contrário.
 
Vassouras, 17 de janeiro de 2020.
 
RAILA PONTES
Presidente do CMPDCA
 
ATA DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE PROJETOS REFERENTES AO EDITAL Nº 001/2019 DESTINADA À ESCOLHA DA OSC
QUE VAI UTILIZAR OS RECURSOS DO FMCA.
 
Às Nove horas do dia dezesseis do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, na Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada à Avenida
Otávio Gomes nº 48 – Centro - Vassouras/RJ, a Comissão de Seleção instituída pelo Decreto n.º 4.446 de 14 de junho de 2019, para recebimento e
julgamento das propostas relativo ao chamamento público, Edital nº 001/2019, foi lavrada a presente ata para formalizar a análise das propostas
apresentadas, onde os integrantes da mencionada Comissão procederam à avaliação concedendo pontuação e classificação dos projetos participantes
do certame no período de 13 à 16 de janeiro de 2020, de acordo com o inciso XI do art. 21 do referido Edital e em consonância com os critérios
definidos no inciso XII do art. 22 do Edital em questão, quais sejam: 1. Atendimento direto ou indireto da criança e adolescente; 2. Melhor
custo/benefício; 3. Maior impacto social; 4. Inovação; 5. Complementação às Políticas Públicas; 6. Experiência e histórico da organização da
sociedade civil – OSC; 7. Capacidade técnica, administrativa e gerencial da organização da sociedade civil – OSC. À título de esclarecimento,
importa reforçar que: cada um dos critérios relacionados será pontuado de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, em caso de empate será considerada maior
pontuação na ordem dos critérios citados e terão prioridade classificatória os projetos que melhor atenderem aos princípios instituídos pelo Estatuto
da Criança e do Adolescente – ECA. Apresentaram propostas as seguintes organizações: a. Fundação de Dança ZIZA Mendes, CNPJ nº
15.079.688/0001-14, com o projeto “PROJETO DE DANÇA ZIZA MENDES”; b. Organização Associação Civil Vale Verdejante, CNPJ
nº11.034.464/0001-35, com o projeto “EDUCAÇÃO VERDE ARTE”; c. Organização Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição, CNPJ nº
30.656.029/0001-97, com o projeto “SOMOS TODOS IGUAIS”; d. Esporte Clube Vassourense, CNPJ nº 03.609.894/0001-00, com o projeto
“MÃOS PELA PÁTRIA”; e. Organização Escolinha de Futsal Gente que Faz, CNPJ nº 10.873.838/0001-43, com o projeto “ESCOLINHA DE
FUTSAL GENTE QUE FAZ”, somando-se o total de 5 (cinco) projetos. Passando ao resultado da análise, seguem anexos os documentos de
avaliação, cabendo, no entanto, neste ato justificar a decisão da Comissão. Ao item CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO, os valores lançados
consideraram que os projetos “PROJETO DE DANÇA ZIZA MENDES”, “EDUCAÇÃO VERDE ARTE” e “SOMOS TODOS IGUAIS” receberam
a pontuação máxima por serem mais amplos, não englobando temas fechados, mas com ações acessórias que complementam a atividade núcleo dos
respectivos projetos com fomento à formação do cidadão; o projeto “MÃOS PELA PÁTRIA” perdeu 1 (um) ponto no critério capacidade técnica,
administrativa e gerencial da organização da sociedade civil – OSC por não possuir estrutura completa nesta área e por apresentar menos parcerias
em relação aos demais projetos analisados; por fim, o projeto “ESCOLINHA DE FUTSAL GENTE QUE FAZ” perdeu pontos nos critérios: I.
melhor custo/benefício porque a aplicação do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) proposta abrange somente aquisição de material e
inscrições de torneio, já o alcance do projeto é mais restrito, não possuindo atendimento indireto e, conforme já mencionado, não contempla outras
áreas da vida além da profissional. II. Maior impacto social, pois seu foco é mais voltado no desenvolvimento profissional do indivíduo, o que fica
aquém das contribuições sociais apresentadas pelos demais projetos, que trabalham o indivíduo como um todo para que ele contribua no ambiente e
contexto sociais; III. Inovação, como consequência da assertiva anterior, o projeto se torna menos inovador, posto que formação com foco
profissional pode ser encontrada em outras entidades com o mesmo fim; IV. Complementação às Políticas Públicas, já que o objeto deste projeto não
atenta para os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente no que diz respeito ao olhar sensível à situação peculiar de desenvolvimento do
indivíduo e à responsabilidade parental, quando não contempla o atendimento indireto aos familiares, ao contrário dos demais projetos apresentados.
Todos os projetos contemplaram em seus respectivos planos de trabalho os itens constantes no art. 10 do Edital nº 001/2019 e art. 8º do Decreto nº
4.133/2017. No item EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAR AS PARCERIAS ART. 34 DECRETO 4.133/2017, somente os projetos “PROJETO DE
DANÇA ZIZA MENDES” e “ESCOLINHA DE FUTSAL GENTE QUE FAZ” não cumpriram a exigência de transferência de patrimônio líquido a
outra pessoa jurídica de igual natureza e objeto em caso de dissolução, com atendimento aos requisitos do Decreto nº 4.133/2017. Resultado da 1ª
etapa: “PROJETO DE DANÇA ZIZA MENDES”, Projeto “EDUCAÇÃO VERDE ARTE” e o Projeto “SOMOS TODOS IGUAIS” aprovados e
classificados em 1º lugar (empatados); Projeto “MÃOS PELA PÁTRIA” em 2º lugar e Projeto “ESCOLINHA DE FUTSAL GENTE QUE FAZ” em
3º lugar. Isto posto, deu-se por encerrada a reunião e foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da
Comissão de Seleção e pelo Gestor de Parcerias, presentes na Sessão.
 
EWERTON LUIZ RIBEIRO SANTOS ROCHA



ENTIDADE: FUNDAÇÃO DE DANÇA ZIZA MENDES

NOME DO PROJETO: PROJETO DE DANÇA ZIZA MENDES

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: DE 0 A 10 PONTOS

I Atendimento direto ou indireto da criança e adolescente 10

II Melhor custo/benefício 10

III Maior impacto social 10

IV Inovação 10

V Complementação às Políticas Públicas 10

VI Experiência e Histórico da Organização da Sociedade Civil - OSC 10

VII Capacidade técnica, administrativa e gerencial da Organização da Sociedade Civil - OSC 10

TOTAL 70

DEVE CONSTAR NO PROJETO – ART 8º DECRETO 4.133/2017 sim não

Descrição da realidade que será objeto da parceria - nexo com realidade, atividades e metas a serem atingidas; X  

Identificação do objeto a ser executado; X  

Descrição das metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; X  

Previsão se for o caso, de receitas e de despesas a serem realizadas; X  

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas; X  

Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas; X  

Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração

desses custos, como: cotação, etc;

X  

Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados; X  

Cronograma de desembolso; X  

Previsão de duração do objeto (até 12 meses); X  

ORGANIZAÇÃO INTERNA sim não

Objetivo voltado a promoção de atividades de relevância pública e social x  

Que em caso de dissolução da entidade o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos deste decreto e cujo objeto social seja,

preferencialmente o mesma da entidade extinta Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade

 x

POSSUIR: sim não

Mínimo 01 ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela secretaria da receita federal do Brasil com base no CNPJ, admitida a redução deste prazo

por ato próprio do poder executivo na hipótese de nenhuma organização atingir desde que previamente comprovada e justificada

x  

Experiência prévia a realização com efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante x  

Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos da parceria pelo cumprimento das metas estabelecidas x  

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CIVIL VALE VERDEJANTE

NOME DO PROJETO: EDUCAÇÃO VERDE ARTE

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: DE 0 A 10 PONTOS

I Atendimento direto ou indireto da criança e adolescente 10

II Melhor custo/benefício 10

III Maior impacto social 10

IV Inovação 10

V Complementação às Políticas Públicas 10

VI Experiência e Histórico da Organização da Sociedade Civil - OSC 10

VII Capacidade técnica, administrativa e gerencial da Organização da Sociedade Civil - OSC 10

TOTAL 70

DEVE CONSTAR NO PROJETO – ART 8º DECRETO 4.133/2017 sim não

Descrição da realidade que será objeto da parceria - nexo com realidade, atividades e metas a serem atingidas; X  

Identificação do objeto a ser executado; X  

Descrição das metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; X  

Gestor de Projetos
 
PRISCILLA DE FREITAS
Membro da Comissão de Seleção
 
JUSSARA PEREIRA DE ALMEIDA
Membro da Comissão de Seleção
 
FRANCELENI BARBOSA DE SOUZA DURSO
Membro da Comissão de Seleção
 
SELEÇÃO DOS PROJETOS
 

 

 
EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAR AS PARCERIAS ART 34 DECRETO 4.133/2017
 

 

 



Previsão se for o caso, de receitas e de despesas a serem realizadas; X  

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas; X  

Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas; X  

Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração

desses custos, como: cotação, etc;

X  

Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados; X  

Cronograma de desembolso; X  

Previsão de duração do objeto (até 12 meses); X  

ORGANIZAÇÃO INTERNA sim não

* Objetivo voltado a promoção de atividades de relevância pública e social X  

Que em caso de dissolução da entidade o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos deste decreto e cujo objeto social seja,

preferencialmente o mesma da entidade extinta Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade

X  

POSSUIR: sim não

Mínimo 01 ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela secretaria da receita federal do Brasil com base no CNPJ, admitida a redução deste prazo

por ato próprio do poder executivo na hipótese de nenhuma organização atingir desde que previamente comprovada e justificada

X  

Experiência prévia a realização com efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante X  

Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos da parceria pelo cumprimento das metas estabelecidas X  

ENTIDADE: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

NOME DO PROJETO: SOMOS TODOS IGUAIS

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: DE 0 A 10 PONTOS

I Atendimento direto ou indireto da criança e adolescente 10

II Melhor custo/benefício 10

III Maior impacto social 10

IV Inovação 10

V Complementação às Políticas Públicas 10

VI Experiência e Histórico da Organização da Sociedade Civil - OSC 10

VII Capacidade técnica, administrativa e gerencial da Organização da Sociedade Civil - OSC 10

TOTAL 70

DEVE CONSTAR NO PROJETO – ART 8º DECRETO 4.133/2017 sim não

Descrição da realidade que será objeto da parceria - nexo com realidade, atividades e metas a serem atingidas; X  

Identificação do objeto a ser executado; X  

Descrição das metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; X  

Previsão se for o caso, de receitas e de despesas a serem realizadas; X  

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas; X  

Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas; X  

Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração

desses custos, como: cotação, etc;

X  

Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados; X  

Cronograma de desembolso; X  

Previsão de duração do objeto (até 12 meses); X  

ORGANIZAÇÃO INTERNA sim não

* Objetivo voltado a promoção de atividades de relevância pública e social X  

Que em caso de dissolução da entidade o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos deste decreto e cujo objeto social seja,

preferencialmente o mesma da entidade extinta Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade

X  

POSSUIR: sim não

Mínimo 01 ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela secretaria da receita federal do Brasil com base no CNPJ, admitida a redução deste prazo

por ato próprio do poder executivo na hipótese de nenhuma organização atingir desde que previamente comprovada e justificada

X  

Experiência prévia a realização com efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante X  

Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos da parceria pelo cumprimento das metas estabelecidas X  

ENTIDADE: Esporte Clube Vassourense

NOME DO PROJETO: Mãos pela Pátria

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: DE 0 A 10 PONTOS

I Atendimento direto ou indireto da criança e adolescente 10

II Melhor custo/benefício 10

III Maior impacto social 10

 
EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAR AS PARCERIAS ART 34 DECRETO 4.133/2017
 

 

 

 
EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAR AS PARCERIAS ART 34 DECRETO 4.133/2017
 

 



IV Inovação 10

V Complementação às Políticas Públicas 10

VI Experiência e Histórico da Organização da Sociedade Civil - OSC 10

VII Capacidade técnica, administrativa e gerencial da Organização da Sociedade Civil - OSC 9

TOTAL 69

DEVE CONSTAR NO PROJETO – ART 8º DECRETO 4.133/2017 sim não

Descrição da realidade que será objeto da parceria - nexo com realidade, atividades e metas a serem atingidas; X  

Identificação do objeto a ser executado; X  

Descrição das metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; X  

Previsão se for o caso, de receitas e de despesas a serem realizadas; X  

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas; X  

Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas; X  

Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração

desses custos, como: cotação, etc;

 X

Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados; X  

Cronograma de desembolso; X  

Previsão de duração do objeto (até 12 meses); X  

ORGANIZAÇÃO INTERNA sim não

* Objetivo voltado a promoção de atividades de relevância pública e social X  

Que em caso de dissolução da entidade o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos deste decreto e cujo objeto social seja,

preferencialmente o mesma da entidade extinta Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade

X  

POSSUIR: sim não

Mínimo 01 ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela secretaria da receita federal do Brasil com base no CNPJ, admitida a redução deste prazo

por ato próprio do poder executivo na hipótese de nenhuma organização atingir desde que previamente comprovada e justificada

X  

Experiência prévia a realização com efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante X  

Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos da parceria pelo cumprimento das metas estabelecidas X  

ENTIDADE: Escolinha de Futsal Gente que Faz

NOME DO PROJETO: Escolinha de Futsal Gente que Faz

CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO: DE 0 A 10 PONTOS

I Atendimento direto ou indireto da criança e adolescente 10

II Melhor custo/benefício 9

III Maior impacto social 8

IV Inovação 9

V Complementação às Políticas Públicas 9

VI Experiência e Histórico da Organização da Sociedade Civil - OSC 10

VII Capacidade técnica, administrativa e gerencial da Organização da Sociedade Civil - OSC 10

TOTAL 65

DEVE CONSTAR NO PROJETO – ART 8º DECRETO 4.133/2017 sim não

Descrição da realidade que será objeto da parceria - nexo com realidade, atividades e metas a serem atingidas; X  

Identificação do objeto a ser executado; X  

Descrição das metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; X  

Previsão se for o caso, de receitas e de despesas a serem realizadas; X  

Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas; X  

Definição dos parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas; X  

Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração

desses custos, como: cotação, etc;

X  

Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados; X  

Cronograma de desembolso; X  

Previsão de duração do objeto (até 12 meses); X  

ORGANIZAÇÃO INTERNA sim não

* Objetivo voltado a promoção de atividades de relevância pública e social X  

Que em caso de dissolução da entidade o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos deste decreto e cujo objeto social seja,

preferencialmente o mesma da entidade extinta Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as normas brasileiras de contabilidade

 x

POSSUIR: sim não

Mínimo 01 ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela secretaria da receita federal do Brasil com base no CNPJ, admitida a redução deste prazo X  

 

 
EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAR AS PARCERIAS ART 34 DECRETO 4.133/2017
 

 

 

 
EXIGÊNCIAS PARA CELEBRAR AS PARCERIAS ART 34 DECRETO 4.133/2017
 



por ato próprio do poder executivo na hipótese de nenhuma organização atingir desde que previamente comprovada e justificada

Experiência prévia a realização com efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante X  

Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos da parceria pelo cumprimento das metas estabelecidas x
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