
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS                                      

DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  

                                                               DE GUABIRUBA/SC  

______________________________________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 001/2020 

  

Aprovação do cronograma dos 

procedimentos referente à seleção de 

projetos com recursos do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - FIA.  

  

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas 

atribuições, fundamentado na Lei Federal n° 8.069/90, na Lei Municipal 1.416/13 que dispõe sobre 

a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  
  

 CONSIDERANDO:  

  

• O Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei Federal 8.069;  

• Lei Municipal 1.416/2013, 1.431/2013 e 1.506/2015;  

• A Resolução nº 002/2017 do CMDCA de Guabiruba que aprova o Edital de 

chamamento público nº 001/2017 para seleção de projetos com recursos do fundo municipal dos 

direitos da criança e do adolescente – FIA.  

• Edital n° 001/2020 do CMDCA de Guabiruba da seleção pública de projetos para 

financiamento pelo fundo municipal de atendimento da criança e do adolescente. 

 

RESOLVE:  

Art. 1°.  Aprovar o cronograma dos procedimentos referente à seleção de projetos com 

recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA nos termos que 

se seguem:  

 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 11/02/2020 

2 Envio das propostas 17/02 a 21/02/2020 

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas 

pela Comissão de Seleção. 

26 a 28/02/2020 

4 Reunião Extraordinária CMDCA para análise 

do parecer do resultado preliminar da comissão 

de seleção para prosseguimento na fase de 

celebração 

4/03/2020 



5 Divulgação do resultado preliminar. 06/03/2020 

6 Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar. 

5 (cinco) dias 

úteis, contados da 

divulgação do 

resultado 

preliminar. Prazo 

09 a 13/03/2020 

7 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 2 (dois) dias úteis, 

após prazo final 

de apresentação 

dos recursos. 

Prazo 16 a 

17/03/2020 

8 Reunião Extraordinária CMDCA para análise 

do parecer do resultado dos recursos analisados 

pela comissão de seleção (se houver). 

18/03/2020 

9 Homologação e publicação do resultado 

definitivo da fase de seleção, com divulgação 

das decisões recursais proferidas (se houver). 

20/03/2020 

10 Início da execução dos projetos A partir de 

04/2020 

 

 

 

 Art.   2°. Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura  

 

 

Guabiruba, 04 de fevereiro de 2020 

  

 

______________ _________________________  

André Luís Pontiolli 

Coordenador do CMDCA  

Guabiruba/SC   


