
 

                                                                  
 
 

ERRATA N. 1  

  

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2020 – CMDCA DE GUABIRUBA/SC 
 

O COORDENADOR DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE GUABIRUBA, no uso de suas atribuições 
legais e regulamentares, torna público a Errata N. 1, do  EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2020 – CMDCA DE GUABIRUBA/SC, destinado ao 
chamamento público e convoca as organizações da sociedade civil e órgãos governamentais, inscritas neste conselho ou no conselho de seu respectivo 
município, a apresentarem projetos que tenham por objeto a execução de proposta voltado à promoção, à proteção e à defesa dos direitos humanos de 
crianças e adolescentes, através do fundo municipal dos direitos da criança e do adolescente (fmdca) de Guabiruba, para firmar parceria por meio de termo 
de fomento, nos termos e condições estabelecidas neste edital, com a seguinte alteração:   

  
  

Onde se lê:   

  

1.3. Poderão ser selecionados projetos, observada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a elaboração dos Termos de Fomento, 
cujo valor global é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cada.  
 

Leia-se:  

 

1.3. Poderão ser selecionados projetos, observada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a elaboração dos Termos de Fomento, 
cujo valor global é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                  
 
 
 

Onde se lê:                                                                                                                                                             
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 7.4 Etapa 2 - Envio dos projetos: 

7.4.1 Os projetos deverão ser protocolados a partir do dia 17/02/2020 à 28/02/2020, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 10 de 

Junho, nº253, bairro Centro, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 h às 12 h e das 13h30min às 17 h, não sendo aceitos documentos enviados por meio 

de correspondência; 

Leia-se:  

7.4 Etapa 2 - Envio dos projetos: 

7.4.2 Os projetos deverão ser protocolados a partir do dia 17/02/2020 à 21/02/2020, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua 10 de 

Junho, nº253, bairro Centro, de segunda-feira a sexta-feira, das 8 h às 12 h e das 13h30min às 17 h, não sendo aceitos documentos enviados por meio 

de correspondência; 

 

Guabiruba, 17 de fevereiro de 2020 

 

André Luís Pontiolli 

Coordenador do CMDCA de Guabiruba/SC 

 


