
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMPDCA Nº 005/2020, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020.

Dispõe sobre a publicação do resultado final do Edital
de Chamamento Público nº 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 ordinária realizada no dia
13 de fevereiro de 2020, Ata nº 003/2020;
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 002/2020 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 002/2020 anexa, que trata do resultado do
Edital de Chamamento Público nº 001/2019 para seleção de projetos
que serão fomentados pelo Fundo Municipal para Criança e
Adolescência – FMCA, em conformidade com as vagas nela previstas
no art. 25, I.
Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor a partir da presente data,
revogadas as disposições em contrário.
 
Vassouras, 13 de fevereiro de 2020.
 
RAILA PONTES
Presidente do CMPDCA
 
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Secretaria Municipal de Assistência Social
 
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.
 
Aos doze dias 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
o julgamento dos projetos participantes do certame, fica definida a
classificação final, de acordo com o referido Edital. Em cumprimento
ao disposto no art. 37 do Decreto nº 4133/2017, foram formulados os
pareceres técnico e jurídico, onde se avaliou respectivamente o
atendimento ao objeto do chamamento público e a avaliação da
documentação apresentada para habilitação, contidos às fls. 72/75 e
fls. 77/78 do PA nº 2640/2019. O parecer técnico, justificadamente,
classificou as organizações da seguinte forma: I. Fundação de Dança
ZIZA Mendes, CNPJ nº 15.079.688/0001-14, com o projeto
“PROJETO DE DANÇA ZIZA MENDES”, a Organização



INSTITUIÇÃO CNPJ TITULO DO PROJETO SITUAÇÃO

Fundação de Dança ZIZA

Mendes

15.079.688/0001-14 Projeto de Dança Ziza

Mendes

APTO

Associação Civil Vale

Verdejante

11.034.464/0001-35 Educação Verde Arte APTO

Sociedade Musical Nossa

Senhora da Conceição (PIM)

30.656.029/0001-97 Musicalizando a Magaly APTO

Esporte Clube Vassourense 03.609.894/0001-00 Mãos Pela Pátria APTO

Associação Civil Vale Verdejante, CNPJ nº 11.034.464/0001-35, com
o projeto “EDUCAÇÃO VERDE ARTE” e a Organização Sociedade
Musical Nossa Senhora da Conceição, CNPJ nº 30.656.029/0001-97,
com o projeto “MUSICALIZANDO A MAGALY” receberam a
pontuação máxima, razão pela qual foram classificadas com APTAS.
II. A Organização Esporte Clube Vassourense, CNPJ nº
03.609.894/0001-00, com o projeto “MÃOS PELA PÁTRIA”, que,
apesar de ter perdido 1 ponto segundo a avaliação da Comissão, foi
classificada como APTA, posto que o quesito pelo qual perdeu ponto
– capacidade técnica, administrativa e gerencial da organização – não
afeta diretamente a viabilidade do projeto. III. A Organização
Escolinha de Futsal Gente que Faz, CNPJ nº 10.873.838/0001-43, com
o projeto “ESCOLINHA DE FUTSAL GENTE QUE FAZ”, foi
classificada como INAPTA pelo fato de a relação valor pleiteado e
objeto da proposta ser restrito ao atendimento direto, com ênfase à
esfera profissional, sem inserção em demais eixos temáticos contidos
no Edital. Consequentemente, não há maior impacto social, o projeto
se mostra menos inovador, não contribui amplamente para o
desenvolvimento do indivíduo e à responsabilidade parental. O
parecer emitido pela Procuradoria Geral do Município concluiu que
todas as Organizações participantes cumpriram todos os requisitos do
Edital, estando as mesmas devidamente HABILITADAS. Isto posto,
têm-se que, como Resultado Final, ficam classificadas para utilizar os
recursos do Fundo Municipal para Criança e Adolescência - FMCA as
seguintes organizações: “PROJETO DE DANÇA ZIZA MENDES”,
Projeto “EDUCAÇÃO VERDE ARTE”, o Projeto
“MUSICALIZANDO A MAGALY” e o Projeto “MÃOS PELA
PÁTRIA”. Cada projeto classificado partilhará os recursos
igualitariamente, devendo o processo administrativo seguir ao
Conselho Municipal de Proteção e Defesa da Criança e do
Adolescente para prosseguimento. Encerrada a reunião, lavro a
presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos membros
da Comissão de Seleção, presentes na Sessão.
 
PRISCILLA DE FREITAS 
Membro da Comissão de Seleção
 
RAILA PONTES
Membro da Comissão de Seleção
 
FRANCELENI BARBOSA DE SOUZA DURSO
Membro da Comissão de Seleção
 
PARECER TÉCNICO
 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº001/2019
OBJETO: Análise dos Projetos apresentados que pleiteiam
recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente –
FMCA – Vassouras – RJ
 
Esta Análise Técnica está referenciada pelo que consta no capítulo
XII, artigo 22, dos critérios de seleção e pontuação, do Edital de
Chamamento Público nº0001/2019, a saber:
 
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.
 
Participaram do Processo de seleção as seguintes Instituições:
 



Escolinha de Futsal Gente que

Faz

10.873.838/0001-43 Escolinha de Futsal Gente

que Faz

NÃO APTO

 
As instituições Fundação de Dança Ziza Mendes, Vale Verdejante e
Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição (PIM), obtiveram a
pontuação máxima nos Critérios de Seleção, pois apresentaram
consonância com o Capítulo II do Edital, que se refere ao Eixos
Temáticos envolvendo Crianças, Adolescentes e/ou suas famílias,
estas Instituições demonstram em suas experiências na defesa,
proteção e promoção de direitos do público alvo. Demonstram em
suas ações que haverá através da realização de seus projetos o
fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do
Adolescente, com ênfase na mobilização social e na articulação para a
defesa dos direitos da criança e do adolescente.
A instituição Esporte Clube Vassourense, perdeu 1 ponto no quesito
capacidade técnica, administrativa e gerencial da Organização, não
implicando diretamente este ponto na execução do projeto pleiteado,
pois seu projeto é tecnicamente viável nos demais quesitos oferece
atendimento direto ao público alvo, seu custo benefício está de acordo
com metas cronograma de desembolso, seu impacto social é de grande
relevância e a contemplação às políticas públicas estão muito bem
explicitadas no desenvolvimento do projeto.
O Projeto Escolinha de Futsal Gente que Faz, perdeu 5 pontos nos
quesitos a saber: 1 no melhor custo benéfico, 2 em impacto social, 1
em inovação, 1 contemplação às políticas públicas, esta perda de
pontos faz com que o parecer técnico para esta instituição seja
negativo, tornado seu projeto inapto para realização conforme os
seguintes esclarecimentos:
Custo Benéfico: Foi identificado que na aplicação do valor pleiteado,
pois a proposta contempla aquisição de material e inscrições em
torneio, ficando o projeto restrito a continuidade de treinamento, não
ofertando atendimento indireto, priorizando a atividade profissional e
sem inserção de ações deixe claro o cumprimento dos Eixos
Temáticos constantes do Edital em seu Capítulo II, Artigo 2, letra C.
Maior Impacto Social: O foco do Projeto voltado para o
desenvolvimento profissional, não contribui socialmente para outras
questões tais como, direitos, fortalecimento de vínculos familiar e
social.
Inovação: Como consequência da assertiva anterior, o projeto se torna
menos inovador, posto que formação com foco profissional possa ser
encontrada em outras entidades com o mesmo fim.
Contemplação às Políticas Públicas: O objeto do projeto em análise
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.
Os quatro (04) projetos APTOS tecnicamente de execução, destacam-
se em sua viabilidade, a saber:
Fundação de Dança Ziza Mendes - Projeto de Dança Ziza
Mendes:
O Projeto apresenta capacidade técnica expressiva, com experiência
de atuação de 35 anos. O trabalho com Criança e Adolescente vem
sendo realizado há 23 anos. O trabalho de inserção social e cultural
com estudantes da rede pública de ensino acontece através da dança,
porém existem parcerias que contribuem para a formação humana de
forma geral, pois o projeto e detentor de parcerias importantes tais
como: Escolas, Universidade, Centro de Referência Especializada da
Assistência Social – CREAS. A mesma realiza paralelo ao projeto
oficinas, excursões e até mesmo programa de apoio psicológico,
possibilitando a identificação, caso haja, de situações que violem os
direitos da criança e do Adolescente, possibilitando acionamento dos
órgãos competentes e possibilitando ações de fortalecimento do
sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. O Projeto
terá 80% Crianças e Adolescentes oriundos de comunidades em
situação de vulnerabilidade social, beneficiários de programas sociais
(Bolsa família, CRAS, CREAS), demonstrando sua contemplação
com as políticas púbicas de desenvolvimento social.
Associação Civil Vale Verdejante – Educação Verde Arte:
Com 14 anos de experiência na área na área do projeto pleiteado, com
parcerias relevantes com instituições como, Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural e Universidades. Projeto apresenta capacidade
técnica exigida pelo Edital, baseado nos princípios da agroecologia
tendo como norteador de ações o Estatuto da Criança e do



Adolescente (ECA). Dentre as atividades que a Instituição realiza,
cabe-nos ressaltar aquelas que contemplam o edital que envolvem
Cidadania, economia solidária para mulheres, adolescentes e jovens,
envolvendo indiretamente a família conforme consta no Edital. Com
objetivo no trabalho de Cidadania o projeto beneficiará comunidade
em situação de vulnerabilidade social, moradores da área rural do
município, as ações estão voltadas para conscientização ambiental,
boas práticas da vida cidadã, buscando resgate e construção de
conhecimentos de direitos do público alvo e dos demais.
Sociedade Musical Nossa Senhora da Conceição – Musicalizando
Magaly:
Com 39 anos de experiência e em 2000 com o nascimento do
Programa Integração pela Musica, instituição de relevante
importância, voltado também para Criança e Adolescente. Tendo suas
atividades pautadas no incentivo à promoção da integração e do
encantamento social, o projeto mobiliza ações comunitárias, culturais,
educacionais e sócio-políticas. Outro fator a ser destacado é a
sustentabilidade deste projeto que pauta-se na multiplicação dos
saberes, onde os alunos mais experientes fazem a iniciação de novos
alunos. O Projeto apresentado para pleito objetiva o desenvolvimento
individual e coletivo de seus integrantes. As ações do mesmo estarão
integradas à Secretaria de Educação e seu público alvo está localizado
em 03 escolas do Município. Projeto de grande impacto social no que
tange a quantidade de beneficiário direto e indireto. Todo o projeto
contempla a elegibilidade do Edital
 
Esporte Clube Vassourense – Mãos pela Pátria:
O Esporte Clube Vassourense atua no Município de Vassouras há 72
anos, suas atividades principais é o treinamento de futebol para
crianças e adolescentes, do sexo masculino e feminino, inclusive
pessoas com deficiência, o projeto apresentado para pleito contempla,
desenvolvimento físico, social e educacional para Crianças e
Adolescentes em situação de vulnerabilidade social, com finalidade de
despertar-nos mesmos a consciência solidária, autonomia e
responsabilidade com seus diretos e deferes, seguindo as informações
constantes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As
localidades escolhidas para realização do projeto foram selecionadas
de acordo com suas características econômicas, indo de encontro às
políticas públicas do município e aos critérios de elegibilidade do
Edital.
 
CONCLUSÃO:
 
Conclui-se pela possibilidade de celebração de parceria com os 04
projetos APTOS, no que diz respeito à oferta de serviços que primam
pela garantia e defesa de direitos das crianças e dos adolescentes do
município de Vassouras e pela viabilidade técnica das instituições em
executarem os Planos de Trabalho propostos respectivamente. Sendo
assim, segue o presente documento para à Procuradoria Geral do
Município para emissão de parecer jurídico quanto a estarem
habilitados ou não à realização do Termo de Fomento.
 
Em, 05/02/2020.
 
JOSIANE HONÓRIO DE SOUZA
Técnico de Nível Superior
Secretaria Municipal de Assistência Social
Matrícula 400857-0
 
PARECER JURÍDICO
 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 001/2019
OBJETO: Análise dos Projetos apresentados que pleiteiam recursos
do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA –
Vassouras – RJ
Submeteu-se à apreciação da Procuradoria Geral do Município o
Processo Administrativo de Autos em epígrafe para parecer, nos
termos do art. 37, do Decreto Municipal nº 4.133 de 05 de dezembro
de 2017.
Solicitou-se a abertura de processo sendo elaborado o edital de
chamamento público para fomentar a finalidade do desenvolvimento
cultural, através da dança, nos termos da requisição formulada pelo
setor requerente.



Juntou-se ao processo a solicitação de aquisição do setor solicitante,
bem com os valores estimados para a formalização da parceria.
Juntou-se ao processo parecer contábil dando conta das dotações
orçamentárias a serem utilizadas.
A modalidade foi Chamamento Público destinado a selecionar
Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos para firmar
parceria por meio de Termo de Fomento consoante as condições
estatuídas neste Edital e pela Lei Federal nº 13.019/2014, com a
alteração introduzida pela Lei nº 13.204/15 e Decreto Municipal nº
4.133 de 05 de dezembro de 2017.
Quanto ao Edital propriamente dito e a minuta do Termo de
Colaboração, tenho que obedecem ao disposto na legislação aplicável,
não sendo analisada a conveniência administrativa da parceria, que
fica a cargo da Secretaria solicitante.
Houve a publicação de Edital e participação regular de organizações
de sociedade social.
Os planos de trabalho atendem às exigências formais do Edital de
Chamamento, as metas e a aplicação dos recursos financeiros estão de
acordo com os valores para a parceria, conforme apontado no parecer
técnico da comissão de seleção e julgamento.
As organizações da sociedade civil estão habilitadas e cumprem com
os requisitos do Edital.
Ainda, informa que cabe a comissão de monitoramento e avaliação da
parceria, o cumprimento de seu encargo, com a realização da efetiva
fiscalização e análise das prestações de contas, sejam parciais ou
totais, em caso de eventuais irregularidades, relatá-lo por escrito a essa
assessoria especializada e ao Gestor da Parceria, para que, se for o
caso, proceda à abertura de processo administrativo para a apuração
do fato noticiado, ao cabo do qual, se cabível, se procederá à aplicação
de sanção à organização da sociedade civil.
Diante do exposto, observando-se a legalidade e o preenchimento dos
requisitos legais, sugere-se o prosseguimento deste processo licitatório
com a homologação pelo Prefeito e publicações de estilo.
 
É o parecer, s.m.j.
 
Vassouras/RJ, 05 de fevereiro de 2020.
 
PEDRO ANANIAS DIAS NETO
Procurador-Geral do Município
OAB/RJ 174.998 Mat. 300.824-0
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