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ERRATA  
EDITAL Nº 001/2018/CMDCA  

CHAMADA PÚBLICA 
 

No edital de Chamada Pública das entidades não governamentais e governamental, o 
CMDCA torna público o convite às entidades e projetos do município que tenham interesse em 
firmar parceria por meio do Termo de Fomento, utilizando recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente-FMDCA. O referido Edital foi publicado no site da Prefeitura 

Municipal de Humberto de Campos-MA: www.humbertodecampos.ma.br e nas dependências do CMDCA 

                                                           

ONDE SE LÊ:  Art. 20º - Divulgação dos resultados do processo de seleção  

§ 1º - As entidades não governamentais e as Secretarias Municipais que tiverem suas propostas selecionadas serão 

comunicadas por correspondência eletrônica até o dia 05/07/2018; 

. LEIA-SE: Art. 20º - Este Edital será publicado no site da Prefeitura Municipal de Humberto de Campos-MA 

www.humbertodecampos.ma.br e nas dependências do CMDCA em 05 de julho de 2018; 

 ONDE SE LÊ:  Art. 21º - O CMDCA destinará a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), assim divididos: 

a) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para projetos de entidades não governamentais; 

b) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para projetos de entidades governamentais; 

LEIA-SE: Art. 21º - O CMDCA destinará a quantia de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), assim divididos: 

a) R$ 70.000,00 (quarenta mil reais) para projetos de entidades governamental; 

b) R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para projetos de entidades não governamentais; 

c) R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para projetos de entidades não governamentais; 

ONDE SE LÊ: Art. 22º - Os projetos encaminhados para avaliação do CMDCA não poderão ultrapassar o valor 

de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a serem pagos conforme previsto no cronograma de aplicação. 

LEIA-SE: Art. 22º - Os projetos encaminhados para avaliação do CMDCA não poderão ultrapassar o valor 

descrito no Art. 21º e suas alínea a serem pagos conforme previsto no cronograma de aplicação. 

ONDE SE LÊ: Art. 26º - A Dotação Orçamentária disponível no FMDCA é de R$ 80.000,00 (oitenta mil) conforme 

disposto no Art. 21º. 

LEIA-SE: Art. 26º - A Dotação Orçamentária disponível no FMDCA é de R$ 140.000,00 (oitenta mil) conforme 

disposto no Art. 21º. 

ONDE SE LÊ: Art. 27º - Após publicação das entidades não governamentais e governamentais que tiveram seus 

projetos selecionados, terão até o dia 10/07/2018 para entrega dos seguintes documentos, na Secretaria de 

Assistência Social.  

LEIA-SE: Art. 27º - As entidades não governamentais e governamentais terão até o dia 16/07/2018 prazo final 

para entrega de projetos e  documentos, na sede do Conselho Municipal dos Direito da Criança e do Adolescente- 

CMDCA. 
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ONDE SE LÊ:  Art. 28º - O CMDCA de Humberto de Campos realizará o acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelas entidades conveniadas, através do monitoramento e avaliação de Prestação de Contas, visitas 

em qualquer fase do desenvolvimento das atividades e reuniões com as entidades. 

TABELA DO CRONOGRAMA 

 

04 de junho de 2018 

Publicação do Edital no sítio e no Mural da Prefeitura e 

demais secretarias  

 20 a 29 de junho de 2018 Entrega da documentação e projetos 

02 a 05 de julho de 2018 Processo de avaliação e seleção dos projetos 

06 de julho de 2018. Publicação da avaliação dos projetos 

09 a 11  de julho de 2018. Período para recursos: 

13 de julho de 2018. Publicação dos projetos aprovados: 

16 de julho de 2018. Entrega da documentação para assinatura dos convênios 

17 de Julho de 2018 – ás 18h00min. na  Câmara de 
Vereadores de Humberto de Campos.  

Assinatura dos convênios e início dos projetos aprovados: 

 
LEIA-SE: Art. 28º - O CMDCA de Humberto de Campos realizará o acompanhamento das atividades 
desenvolvidas pelas entidades conveniadas, através do monitoramento e avaliação de Prestação de Contas, visitas 
em qualquer fase do desenvolvimento das atividades e reuniões com as entidades. 

TABELA DO CRONOGRAMA 

 

05 de julho de 2018 

Publicação do Edital no sítio e no Mural da Prefeitura e 

demais secretarias  

 11 a 16 de julho de 2018 Entrega da documentação e projetos 

17 a 18 de julho de 2018 Processo de avaliação e seleção dos projetos 

19 de julho de 2018. Publicação da avaliação dos projetos 

20 de julho de 2018. Período para recursos: 

22 de julho de 2018. Publicação dos projetos aprovados: 

24 de Julho de 2018 – ás 18h00min. na  Câmara de 
Vereadores de Humberto de Campos.  

Assinatura dos convênios e início dos projetos aprovados: 

 

Dê-se ciência publique e cumpra-se. 

 

Gabinete da presidência do CMDCA de Humberto de Campos-MA, 04 de julho de 2018. 

 

                                                             Eniedes Sousa Mendonça 
                                                               Presidente do CMDCA 


