RESOLUÇÃO CMDCA/BH Nº 183/2020
Aprova a disponibilização de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA/BH para as organizações da sociedade civil registradas e
com programa (s) de proteção e/ou socioeducativo (s) inscrito (s) no CMDCA/BH, em virtude da situação de emergência em saúde e calamidade pública.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte - CMDCA/BH, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº
8.069, de 13 de julho de 1990, pela Lei Municipal n.º 8.502, de 06 de março de 2003, pela Resolução nº 110, de 20 de setembro de 2014, e,
Considerando a situação de emergência em saúde pública em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população
infantojuvenil do município de Belo Horizonte contra a pandemia do Coronavírus – COVID-19;
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente da pandemia do Coronavírus - COVID-19;
Considerando o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e
as atividades essenciais;
Considerando o Decreto Estadual nº 47.891, de 20 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no âmbito de todo o território do Estado de Minas Gerais,
com efeitos até o dia 31 de dezembro de 2020, em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19);
Considerando o Decreto Municipal nº 17.334, de 20 de abril de 2020, que declara estado de calamidade pública no Município de Belo Horizonte, em razão da necessidade
de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o Coronavírus – COVID-19;
Considerando o disposto no Decreto Municipal nº. 17.297 de 17 de março de 2020, que declara situação anormal, caracterizada como Situação de Emergência em Saúde
Pública no Município de Belo Horizonte, em razão da necessidade de ações para conter a propagação de infecção viral, bem como de preservar a saúde da população contra o
Coronavírus – COVID-19;
Considerando que o disposto no artigo 227 da Constituição Federal e no artigo 4º da Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece ser dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária;
Considerando que o disposto no parágrafo único do artigo 4º da Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que a garantia de prioridade
compreende a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; a preferência na
formulação e na execução das políticas sociais públicas; e, a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude;
Considerando que o disposto no §2º do artigo 260 da Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que os conselhos nacional, estaduais e
municipais dos direitos da criança e do adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando
necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de
maior carência socioeconômica e em situações de calamidade;
Considerando a Lei Municipal nº. 8.502/2003, de 06 de março de 2003, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, em
especial o disposto no artigo 5º, que estabelece ser da responsabilidade do CMDCA/BH, do FMDCA/BH e dos Conselhos Tutelares garantir a política municipal de atendimento dos
direitos da criança e do adolescente;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública e as
Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para o alcance de finalidades de interesse público e recíproco, em especial o disposto no artigo 30 e inciso II, que
autoriza a dispensa de realização de chamamento público no caso de calamidade pública;
Considerando o Decreto Municipal nº 16.746, de 10 de outubro de 2017, que dispõe sobre as regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a
administração pública municipal e as organizações da sociedade civil e dá outras providências;
Considerando a Resolução CMDCA/BH nº 116/2015, que dispõe sobre o registro de entidades não governamentais e sua renovação, inscrição e reavaliação de programas
governamentais e não governamentais e dá outras providências;

Considerando a Resolução CMDCA/BH nº 147/2017, que dispõe sobre as normas de funcionamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo
Horizonte - FMDCA/BH e dá outras providências, em especial o disposto no artigo 25 que autoriza a utilização de recursos para situações emergenciais ou de calamidade pública,
mediante a aprovação de 2/3 (dois terços) do Plenário;
Considerando o disposto na Resolução CMDCA/BH nº 167/2018, que aprova as diretrizes e prioridades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de
Belo Horizonte para os exercícios de 2019/2020;
Considerando a impossibilidade de realização de sessões plenárias presenciais, em decorrência da determinação de isolamento social;
Considerando o disposto no artigo 1º da Resolução CMDCA/BH nº 178/2020, que aprova a realização de consultas eletrônicas e autoriza as deliberações das matérias por
meios eletrônicos de comunicação, visando a continuidade das ações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte - CMDCA/BH, em virtude
da situação de emergência em saúde pública;
Considerando o disposto no artigo 8º da Resolução CMDCA/BH nº 178/2020, que prorroga as vigências dos registros das organizações da sociedade civil, bem como das
inscrições dos programas de proteção e/ou socioeducativo, governamentais e não governamentais, até a data de 16 de setembro de 2020, em face da emergência em saúde e de
calamidade pública, decorrentes da pandemia do Coronavírus - COVID-19;
Considerando a Resolução CMDCA/BH nº 180/2020, que dispõe sobre as Recomendações do CMDCA/BH para a proteção integral a crianças e adolescentes durante a
pandemia do COVID-19;
Considerando a Resolução CONANDA nº 137, de 21 de janeiro de 2010, que dispõe sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais
e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, em especial o disposto no artigo 16 que estabelece a exceção da utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e
do Adolescente em situações emergenciais ou de calamidade pública mediante aprovação do Plenário;
Considerando as Recomendações do CONANDA para a Proteção Integral a Crianças e Adolescentes durante a Pandemia do COVID-19;
Considerando as Recomendações do CONANDA para utilização de recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA em ações de prevenção ao impacto social
decorrente do Covid-19;
Considerando que a Organização Mundial de Saúde - OMS, declarou no dia 11 de março de 2020, a pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo Coronavírus (SarsCov-2);
Considerando as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, constantes no Guia Básico para os Jurisdicionados em Situação de Emergência
ou em Estado de Calamidade Pública;
Considerando a Portaria nº 54, de 1º de Abril de 2020, da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, que aprova recomendações gerais aos
gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos Estados, Municípios e do Distrito Federal com o objetivo de garantir a continuidade da oferta de
serviços e atividades essenciais da Assistência Social, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
Considerando a Portaria nº 59, de 22 de abril de 2020, da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, que aprova orientações e recomendações
gerais aos gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social - SUAS dos estados, municípios e Distrito Federal quanto ao atendimento nos serviços de acolhimento de
crianças e adolescentes no contexto de emergência em saúde pública decorrente do novo Coronavírus, COVID-19;
Considerando o Ofício nº 001/2020, encaminhado pela Rede de Fóruns e Frentes, compostos por organizações da sociedade civil que atuam na promoção e defesa dos
direitos da criança e do adolescente em Belo Horizonte, como agente motivador da disponibilização de recursos do FMDCA/BH;
Considerando as dificuldades relatadas pelas organizações da sociedade civil para atendimento do público infantojuvenil durante o período de Pandemia do COVID-19, nas
reuniões virtuais promovidas pelo CMDCA/BH; e,
Considerando o Parecer AJU-SMASAC nº 312/2020, que aprova a disponibilização de recursos do FMDCA/BH para as organizações da sociedade civil, em especial, sob o
prisma eleitoral, a inexigibilidade do chamamento público, bem como, as adequações estabelecidas para a minuta da respectiva resolução,
RESOLVE:
CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica aprovada a disponibilização excepcional de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – FMDCA/BH, para o
apoio as organizações da sociedade civil com registro e inscrição de programa (s) de proteção e/ou socioeducativo (s) no CMDCA/BH, em conformidade com o disposto nos artigos
90 e 91 da Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, objetivando ações suplementares e emergenciais para a garantia dos direitos das crianças e adolescentes
na prevenção da contaminação pelo Coronavírus - COVID-19, no valor total de até R$30.000,00 (trinta mil reais), por organização da sociedade civil.
Art. 2º - As organizações da sociedade civil interessadas em pleitear o recurso do FMDCA/BH disponibilizado no artigo 1º desta resolução, deverão obrigatoriamente
atender aos seguintes critérios:
I - estar com registro e inscrição (ões) de programa (s) de proteção e/ou socioeducativo (s) vigentes e regulares perante o CMDCA/BH.
II - o (s) programa (s) de proteção e/ou socioeducativo (s) deverá (ão) estar em plena e efetiva execução para fins de acesso ao recurso do FMDCA/BH.
III - a utilização do recurso do FMDCA/BH deverá estar efetivamente interligada ao (s) programa (s) , de proteção e/ou socioeducativo, regime (s) de atendimento e/ou
público atendido pela organização da sociedade civil.
§ 1º - É estritamente necessário que as organizações da sociedade civil atendam aos requisitos da Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 16.746/2017, para
fazer jus ao repasse do recurso do FMDCA/BH disponibilizado no artigo 1º desta Resolução.
§ 2º - A vigência e regularidade dos registros e das inscrições de programas de proteção e/ou socioeducativos das organizações da sociedade civil interessadas em pleitear o
recurso do FMDCA/BH, serão verificados pelo CMDCA/BH, por meio de sua Secretaria Executiva.
CAPÍTULO II
DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO DO FMDCA/BH
Art. 3º - O valor do recurso do FMDCA/BH previsto no artigo 1º desta resolução, deverá ser utilizado, exclusivamente, para a garantia das funções essenciais na proteção e
defesa dos direitos das crianças e do adolescentes e inerentes ao (s) programa (s) de proteção e/ou socioeducativo (s) executado (s) pela organização da sociedade civil e
regularmente inscrito no CMDCA/BH, em face da situação de emergência em saúde e de calamidade pública decorrente da pandemia do Coronavírus - COVID-19.
§ 1º - Para fins de utilização do recurso previsto no artigo 1º desta resolução, os planos de trabalho apresentados pelas organizações da sociedade civil deverão,
obrigatoriamente, optar por apenas 01 (uma) das 04 (quatro) metas abaixo elencadas, bem como por, no máximo, até 02 (duas) das ações previstas para cada uma das respectivas
metas:
I - META 1: desenvolvimento de atividades de autocuidado, educativas, culturais, esportivas, recreativas, teatrais, musicais, de lazer ou sociais para crianças e adolescentes
e suas famílias, cursos profissionalizantes e de capacitação para adolescentes, preferencialmente de forma remota, por meio das seguintes ações:
a) realizar atividades de auto cuidado para crianças e adolescentes e suas família;
b) realizar atividades educativas, culturais, esportivas, recreativas, teatrais, musicais, de lazer ou sociais para crianças e adolescentes e suas famílias;
c) realizar cursos profissionalizantes e de capacitação para adolescentes;
d) produzir vídeos, a serem utilizados como ferramentas educativas, pelas equipes das organizações e/ou pelos atendidos;
e) criar softwares e plataformas virtuais, utilizadas como ferramentas educativas.
II - META 2: desenvolvimento de ações de acolhida e escuta das crianças, adolescentes e suas famílias, preferencialmente por profissionais da psicologia e de psiquiatria,
individualmente ou em grupos, prioritariamente de forma remota, garantindo os encaminhamentos pertinentes para cada caso, construindo após ação emergencial, uma passagem do
caso para um acompanhamento continuado na saúde pública, por meio as seguintes ações:
a) realizar ações de acolhida e escuta das crianças e adolescentes e suas famílias, individualmente;
b) realizar ações de acolhida e escuta das crianças e adolescentes e suas famílias em grupo.

III - META 3: desenvolvimento de ações que favoreçam a observância das medidas preconizadas pelas autoridades sanitárias, voltadas para o afastamento social, proteção
individual, higiene pessoal e coletiva, tais como, aquisição e distribuição de kits de limpeza e higiene pessoal (sabonetes, shampoos, fraldas, absorventes, papel higiênico, dentre
outros produtos de limpeza e itens básicos de higiene pessoal), por meio das seguintes ações:
a) realizar ações que favoreçam a observância das medidas preconizadas pelas autoridades sanitárias, voltadas para o afastamento social e proteção coletiva;
b) realizar ações que favoreçam a observância das medidas preconizadas pelas autoridades sanitárias, voltadas para proteção individual e higiene pessoal.
IV - META 4: desenvolvimento de ações e iniciativas voltadas para a segurança alimentar de crianças e adolescentes e suas famílias, por meio das seguintes ações:
a) prestar serviço social por meio de mobilização e fornecimento de cestas básicas e produtos nutritivos que contribuam com o crescimento e desenvolvimento saudável das
crianças e dos adolescentes;
b) prestar serviço social por meio de mobilização e fornecimento de gás de cozinha e outros insumos necessários para a preparação de alimentos;
c) prestar serviço social por meio de mobilização e fornecimento de refeições prontas (quentinhas).
§ 2º -Todas as ações propostas pelas organizações da sociedade civil devem obrigatoriamente prever, em sua execução, o cumprimento dos protocolos de higiene e
segurança, as medidas de restrição e de controle de público, bem como adoção das demais medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da
propagação de infecção viral relativa ao Coronavírus - COVID-19.
§ 3º - As organizações da sociedade civil deverão prever, em seus planos de trabalho, os critérios que serão utilizados para prestação dos serviços sociais previstos nos
incisos I, II, III e IV deste artigo.
CAPÍTULO III
DO PLANO DE TRABALHO E DOS DEMAIS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS
Art. 4º - As organizações da sociedade civil interessadas em pleitear o recurso do FMDCA/BH disponibilizado no artigo 1º desta resolução, deverão encaminhar ao
CMDCA/BH a seguinte documentação:
I - Plano de Trabalho, conforme modelo constante no ANEXO I desta resolução, a ser preenchido obrigatoriamente, por meio do link constante no parágrafo 1ºdeste artigo;
II - cópia simples e legível do estatuto social registrado na forma lei e de eventuais alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº.
13.019/2014;
III - cópia simples e legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei;
IV - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido através do sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
comprovar que a organização da sociedade civil existe, no mínimo, há 01(um) ano com cadastro ativo;
V - cópia legível de documento oficial de identidade com fotografia e do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do (a) representante legal da organização da sociedade civil,
bem como do (a) procurador (a), se for o caso;
VI - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação em
vigor;
VII – Planilha Orçamentária, conforme modelo constante no ANEXO II desta resolução, a ser preenchida obrigatoriamente, por meio do endereço eletrônico constante no
parágrafo 4º deste artigo;
VIII – Declaração de Habilitação, conforme modelo constante no ANEXO III desta resolução, a ser preenchida obrigatoriamente, por meio do endereço eletrônico constante
no parágrafo 4º deste artigo firmada pelo representante legal da organização da sociedade civil ou por procurador, devidamente constituído, de que possui toda a documentação
exigida pela legislação - elencada no item 1 do ANEXO IV desta resolução – para a celebração da parceria e de que se compromete a apresentá-la no momento da eventual
formalização da parceria;

§ 1º - O Plano de Trabalho, relacionado no inciso I deste artigo, deverá ser preenchido por meio de Formulário Google, a ser acessado pelo link
https://forms.gle/cJ1LqsbWJJc6MVsU8; disponível na página da internet do CMDCA/BH, https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/conselhos/cmdca, a partir do primeiro dia útil após a
data de publicação desta resolução no Diário Oficial do Município - DOM.
§ 2º - Os demais documentos relacionados nos incisos II a VIII deste artigo, deverão ser encaminhados, exclusivamente, por meio do endereço eletrônico (e-mail)
criancaresolucao@pbh.gov.br.
§ 3º - No e-mail de envio dos documentos relacionados nos incisos II a VIII deste artigo, a organização da sociedade civil deverá lançar no campo "ASSUNTO” a seguinte
informação: RESOLUÇÃO CMDCA/BH Nº 183/2020 e a sua razão social.
§ 4º - A Planilha Orçamentária e a Declaração de Habilitação, relacionadas nos incisos VII e VIII deste artigo, estarão disponíveis para preenchimento, na página da internet
do CMDCA/BH, https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/conselhos/cmdca, a partir do primeiro dia útil após a data de publicação desta resolução no Diário Oficial do Município DOM.
§ 5º - O objeto do Plano de Trabalho deverá estar inteiramente ligado ao regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, de
forma que atenda ao que preceitua a Lei Federal nº 13.019/2014.
§ 6º - Os documentos previstos nos incisos IV e VI deste artigo (CNPJ e contas de consumo), deverão ter sido emitidos no ano de 2020.
Art. 5º - Considerando que valor do recurso do FMDCA/BH previsto no artigo 1º desta resolução está sendo disponibilizado exclusiva e excepcionalmente em face da
situação de emergência em saúde e calamidade pública decorrente da pandemia do Coronavírus - COVID - 19, bem como devido às questões sanitárias e de suas consequências
imediatas, o Plano de Trabalho, bem como todos os demais documentos relacionados nos incisos II a VIII do artigo anterior, deverão ser encaminhados pelas organizações da
sociedade civil ao CMDCA/BH, impreterivelmente, no seguinte prazo: de 00:00hs do primeiro dia útil após a data de publicação desta resolução no Diário Oficial do Município DOM, até às 23:59hs do dia 27 de setembro 2020.
§ 1º - A documentação que for encaminhada por qualquer organização da sociedade civil após às 23:59hs do dia 27 de setembro de 2020, conforme estabelecido no
parágrafo anterior, não será aceita pelo CMDCA/BH.
§ 2º - Em hipótese alguma será aceita a complementação de documentação por qualquer organização da sociedade civil após o horário e data previstos no parágrafo anterior.
§ 3º - No caso da organização da sociedade civil estiver sendo representada por procurador (a), deverá ser apresentado o competente instrumento de mandato (procuração
por instrumento público ou particular), bem como o documento de identidade oficial do (a) procurador (a).
§ 4º - Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de identidade com fotografia: carteira de identidade, carteira de identificação profissional,
carteira de motorista (CNH), carteira de trabalho (CTPS) e passaporte.
CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS PARA REPASSE E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO DO FMDCA/BH
Art. 6º - O repasse do recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte previsto no artigo 1º desta resolução, será operacionalizado
por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC, para destiná-lo a organização da sociedade civil responsável pela execução do
(s) Programa (s) de proteção e/ou socioeducativo (s),desde que cumpridos os critérios estabelecidos nesta resolução e nas demais legislações pertinentes.
Art. 7º - O valor do recurso do FMDCA/BH previsto no artigo 1º desta resolução deverá ser utilizado, exclusivamente, para aquisições e contratações necessárias para as
ações decorrentes da pandemia do Coronavírus - COVID-19, em conformidade com o disposto no artigo 3º dessa resolução.
§ 1º - Os procedimentos administrativos que se fizerem necessários para fins de repasse do recurso do FMDCA/BH previsto no artigo 1º desta resolução, serão da
responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC.
§ 2º - O valor do recurso do FMDCA/BH que vier a ser disponibilizado, deverá ser utilizado pela organização da sociedade civil, impreterivelmente, até a data de 31 de
dezembro de 2020.

§ 3º - O valor do recurso do FMDCA/BH que porventura for utilizado após a data prevista no parágrafo anterior, deverá ser restituído pela organização da sociedade civil
para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA/BH, com juros e correção monetária, na forma da lei.
§ 4º - Havendo prorrogação do prazo de estado de calamidade pública no Estado de Minas Gerais e/ou no Município de Belo Horizonte, o prazo para utilização do recurso
do FMDCA/BH previsto no § 2º deste artigo, poderá ser ampliado por decisão do Plenário do CMDCA/BH, devendo as organizações da sociedade civil procederem com a necessária
adequação de seu plano de trabalho.
§ 5º - A prestação de contas do recurso do FMDCA/BH que vier a ser disponibilizado, deverá ser apresentada pela organização da sociedade civil nos termos da legislação
vigente e conforme determinado no instrumento de parceria que vier a ser celebrado perante a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania SMASAC.
§ 6º - Conforme estabelecido no artigo 62 do Decreto Municipal nº 16.746/2017, todos os documentos originais relativos à execução da parceria que vier a ser celebrada,
inclusive aqueles referentes à orçamentação, deverão ser mantidos pelas organizações da sociedade civil, pelo prazo de 10 (anos), contados do primeiro dia útil subsequente ao da
apresentação da prestação de contas final ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.
CAPÍTULO V
DA ALTERAÇÃO DE DESPESA DO PLANO DE APLICAÇÃO DO FMDCA/BH
Art. 8º – Em face do disposto no artigo 1º desta resolução, fica alterada a seguinte autorização de despesa constante no Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – FMDCA/BH, aprovado para o exercício de 2020, por meio da Resolução CMDCA/BH nº 181/2020,
publicada no Diário Oficial do Município - DOM de 13 de junho de 2020, nos seguintes termos:
5.4.1 – Ação 2859: Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança, Adolescentes e suas Famílias
Subação 0002: Apoio Socioeducativo em Meio Aberto
Valor R$
Provisão para a publicação de edital para seleção de projetos de entidades
governamentais e não governamentais direcionados ao atendimento às prioridades R$2.191.986,78
estabelecidas pela Resolução CMDCA/BH nº 167/2018
Subação 0003: Acolhimento Familiar
Valor R$
Provisão para a publicação de edital para seleção de projetos de entidades
governamentais e não governamentais direcionados ao atendimento às prioridades R$ 741.986,78
estabelecidas pela Resolução CMDCA/BH nº 167/2018
Subação 0008: Apoio às ações de combate ao covid-19
Valor R$
Apoio às Organizações da Sociedade Civil, para a realização de ações R$4.560.000,00

suplementares e emergenciais objetivando a garantia dos direitos de crianças e
adolescentes, em decorrência do impacto social provocado pela pandemia do
Coronavírus - COVID-19

Parágrafo único - Ficam incorporadas ao Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – FMDCA/BH
para o exercício de 2020, as alterações realizadas por meio desta resolução.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 9º - O valor do recurso do FMDCA/BH previsto no artigo 1º desta resolução não poderá ser utilizado para pagamento de despesas regulares e habituais de manutenção
da organização da sociedade civil, em conformidade com o disposto no artigo 90 da Lei Federal nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e com o item 9 das
Recomendações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA para utilização de recursos do Fundo para Infância e Adolescência - FIA em ações de
prevenção ao impacto social decorrente do Coronavírus - Covid-19.
Art. 10 - Serão aplicáveis para fins de repasse do recurso do FMDCA/BH previsto no artigo 1º desta resolução, às disposições da Lei Federal nº. 13.019/2014, do Decreto
Municipal nº 16.746/2017, da Resolução CMDCA/BH nº 147/2017, da Resolução CMDCA/BH nº 116/2015 e demais legislações pertinentes.
Parágrafo único - As organizações da sociedade civil deverão estar regulares quanto a documentação exigida para fins de formalização de parceria com o Município de Belo
Horizonte, em conformidade com a legislação mencionada no caput.
Art. 11 - As organizações da sociedade civil que executam os programas de proteção em regime de acolhimento institucional e acolhimento familiar, não poderão pleitear o
recurso do FMDCA/BH previsto no artigo 1º desta resolução, uma vez que já foram contempladas com o aporte de recursos do FMDCA/BH, por meio das Resoluções CMDCA/BH
ns. 178/2020 e 179/2020, ainda que executem outros programas de proteção e/ou socioeducativos.
Art. 12 - Os planos de trabalho e os demais documentos apresentados pelas organizações da sociedade civil, serão analisados pela Comissão de Seleção.
§ 1º - A Comissão de Seleção poderá solicitar a contribuição das demais Comissões Temáticas e/ou da Secretaria Executiva do CMDCA/BH para análise dos planos de
trabalho e dos demais documentos apresentados pelas organizações da sociedade civil.
§ 2º - A organização da sociedade civil que porventura tiver seu plano de trabalho e/ou quaisquer de seus documentos indeferidos pela Comissão de Seleção, poderá recorrer
da respectiva decisão, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil após a data da publicação do resultado preliminar da decisão da Comissão de Seleção no
Diário Oficial do Município - DOM.
§ 3º - Os recursos serão analisados e julgados pela Diretoria Ampliada do CMDCA/BH.
§ 4º - Da decisão da Diretoria Ampliada do CMDCA/BH não caberá a interposição de novo recurso.
§ 5º - Os planos de trabalho que forem deferidos pela Comissão de Seleção e/ou pela Diretoria Ampliada em sede recursal, deverão ser submetidos à aprovação final do
Plenário do CMDCA/BH, por meio de votação eletrônica, em caráter de urgência nos termos do §1º do artigo 23 da Resolução CMDCA/BH nº 110/2014 - Regimento Interno do
CMDCA/BH.
§ 6º - Após sua aprovação pelo Plenário do CMDCA/BH, os planos de trabalho e os demais documentos apresentados pelas organizações da sociedade civil, conforme
relacionados nos incisos II a VIII do artigo 4º desta resolução, deverão ser encaminhados para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania SMASAC, para que proceda a necessária instrução processual.
§ 7º - Nos termos do § 5º do artigo 26 do Decreto Municipal nº 16.746/2017, a aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.

Art. 13 - Os casos omissos desta resolução serão decididos pela Diretoria Ampliada do CMDCA/BH.
Art. 14 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 09 de outubro de 2020
Nádia Sueli Costa de Paula Alves
Presidente CMDCA/BH
ANEXO I
MODELO DE PLANO DE TRABALHO – ATUALIZAÇÃO 2020
Conforme §1º,inciso I do artigo 4º, deverá ser preenchido por meio de Formulário Google, a ser acessado pelo link https://forms.gle/cJ1LqsbWJJc6MVsU8; disponível na página da
internet do CMDCA/BH, https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/conselhos/cmdca, a partir do primeiro dia útil após a data de publicação desta resolução no Diário Oficial do
Município - DOM.
PLANO DE TRABALHO
1. DADOS DO PROJETO:
Nome do Projeto: garantia da proteção e defesa dos direitos das crianças e do adolescentes e suas famílias
em face da situação de emergência em saúde e de calamidade pública decorrente da pandemia do
Coronavírus - COVID-19.
Valor total de execução: R$ (preencher o valor

Prazo de execução: até 31/12/2020

total gerado pela planilha orçamentária)

Objeto da Parceria: Implementação de ações suplementares e emergenciais para a garantia dos direitos
das
crianças e adolescentes e suas famílias na prevenção da contaminação pelo Coronavírus - COVID-19.

2. DADOS CADASTRAIS (campo obrigatório a ser preenchido pela OSC)
Organização da Sociedade Civil:
CNPJ:

Data de Abertura do CNPJ:

Endereço:
Bairro:

Cidade:

CEP:

Telefone:

E-mail:

Nome do representante legal:
Endereço residencial do representante legal:
CPF:

R.G.:

Telefone(s):

Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho:
Contato do responsável (e-mail e telefone):
Período de Mandato da Diretoria:
De __/__/____ a __/__/____

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E JUSTIFICATIVA DO PROJETO
(preenchido automaticamente)
Há forte relação entre a garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes e as ações para o enfrentamento do COVID 19. A crise sanitária e a correlata crise econômica explicitam
e potencializam as desigualdades sociais entre as diferentes realidades em que vivem crianças, adolescentes e suas famílias, em Belo Horizonte.
A Lei Federal 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, qualifica crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e prioridade absoluta para as políticas públicas.
Neste cenário, múltiplas ações para a intermediação de direitos se tornam prementes, visto a extensão e magnitude dos problemas, que constrangem direitos estabelecidos e nos
exigem novos marcos civilizatórios.
Justificativa Meta I
O surgimento da COVID-19 explicitou e potencializou as desigualdades sociais entre as diferentes realidades em que vivem crianças, adolescentes e suas famílias, em Belo
Horizonte. Neste cenário, múltiplas ações para a intermediação de direitos se tornam prementes, visto a extensão e magnitude dos problemas
Entre as particularidades dessa epidemia, estão o isolamento social e a impossibilidade do exercício de práticas lúdicas e coletivas, que demandam novos formatos e ferramentas.
Nesta perspectiva, as ações, a serem implementadas, buscam promover, de forma suplementar, o desenvolvimento das expressões culturais, profissionalizantes, esportivas e
educadoras, entre outras, com o fortalecimento do auto-cuidado, dos vínculos familiares e comunitários, e do processo de autonomia dos adolescentes.
Justificativa Meta II
O surgimento da COVID-19 explicitou e potencializou as desigualdades sociais entre as diferentes realidades em que vivem crianças, adolescentes e suas famílias, em Belo
Horizonte. Neste cenário, múltiplas ações para a intermediação de direitos se tornam prementes, visto a extensão e magnitude dos problemas
Entre as particularidades dessa epidemia, estão o isolamento social e o fechamento de espaços coletivos e de sociabilidade, com possíveis repercussões de saúde mental e atenção
psicossocial. Nesta perspectiva, as ações, a serem implementadas, buscam promover, de forma suplementar, a escuta qualificada, a acolhida e a atenção psicossocial. São recursos
inclusivos que possibilitam compreender o sofrimento psicossocial a partir da pessoa e, ou, do grupo, com a valorização de suas potencialidades e suas redes de apoio, familiares e
comunitárias. Também favorece o adequado encaminhamento para a rede de serviços.
Justificativa Meta III
O surgimento da COVID-19 explicitou e potencializou as desigualdades sociais entre as diferentes realidades em que vivem crianças, adolescentes e suas famílias, em Belo
Horizonte. Neste cenário, múltiplas ações para a intermediação de direitos se tornam prementes, visto a extensão e magnitude dos problemas

Entre as particularidades dessa epidemia, buscando o controle do vírus, estão as medidas de segurança definidas pelos órgãos de saúde. Nesta perspectiva, as ações, a serem
implementadas, buscam promover, de forma suplementar, o acesso e o uso adequado dos recursos de segurança, e a sensibilização para a adoção de comportamentos necessários ao
período, como a higienização pessoal e coletiva, limpeza dos espaços físicos, a etiqueta da tosse, o uso de máscaras e as demais medidas de segurança, bem como estratégias de
distanciamento social.
Justificativa Meta IV
O surgimento da COVID-19 explicitou e potencializou as desigualdades sociais entre as diferentes realidades em que vivem crianças, adolescentes e suas famílias, em Belo
Horizonte. Neste cenário, múltiplas ações para a intermediação de direitos se tornam prementes, visto a extensão e magnitude dos problemas.
Entre as particularidades dessa epidemia, está a suspensão de atividades econômicas, situação que concorre para a insegurança alimentar e nutricional. Nesta perspectiva, as ações, a
serem implementadas, buscam assegurar, de forma suplementar, o direito constitucional de uma alimentação adequada e saudável, com vistas a minimizar os impactos negativos na
saúde e nutrição das crianças, adolescentes e famílias mais vulneráveis.
4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA:
Belo Horizonte (preenchido automaticamente)
5. QUADRO DE METAS:
Preencha as informações solicitadas conforme explicação constante em cada coluna. Adicione quantas linhas forem necessárias para atender a descrição completa do projeto.
INDICADOR (da meta)
PERÍODO DE EXECUÇÃO
É a unidade de medida utilizada para verificar o AÇÕES
Prazo de início e término previsto
alcance da meta.
De acordo com o §1º do art. 3º da
De acordo com o §1º do art. 3º da
para a execução da ação. Descrito em
Deve ser possível a sua comprovação, por meio dos Resolução
Resolução
meses (ex. mês 1 ao mês 2).
documentos de verificação.
METAS

a) realizar atividades de autocuidado para
crianças e adolescentes e suas famílias

1. desenvolvimento de atividades de
autocuidado, educativas, culturais,
esportivas, recreativas, teatrais,
musicais, de lazer ou sociais para
Nº de atividades realizadas
crianças e adolescentes e suas
famílias, cursos profissionalizantes e
de capacitação para adolescentes,
preferencialmente de forma remota

b) Realizar atividades educativas,
culturais, esportivas, recreativas, teatrais,
musicais, de lazer ou sociais para crianças
e adolescentes e suas famílias
c) Realizar cursos profissionalizantes e de
capacitação para adolescentes;
d) Produzir vídeos, a serem utilizados
como ferramentas educativas, pelas
equipes das organizações e/ou pelos
atendidos;
e) Criar softwares e plataformas virtuais,
utilizadas como ferramentas educativas

2. desenvolvimento de ações de
acolhida e escuta das crianças,
Nº de ações de acolhida/escuta realizadas
adolescentes e suas famílias,
preferencialmente por profissionais

a) Realizar ações de acolhida e escuta das
crianças e adolescentes e suas famílias,
individualmente;

Documentos para verificação
Documentos
que
possibilitam
demonstrar que cada uma das ações
foram executadas e que a meta foi
alcançada

da psicologia e de psiquiatria,
individualmente ou em grupos,
prioritariamente de forma remota,
garantindo os encaminhamentos
pertinentes
para
cada
caso,
construindo após ação emergencial,
uma passagem do caso para um
acompanhamento continuado na
saúde pública
3. desenvolvimento de ações que
favoreçam a observância das
medidas
preconizadas
pelas
autoridades sanitárias, voltadas para
o afastamento social, proteção
individual, higiene pessoal e
coletiva, tais como, aquisição e
Nº de ações realizadas
distribuição de kits de limpeza e
higiene
pessoal
(sabonetes,
shampoos, fraldas, absorventes,
papel higiênico, dentre outros
produtos de limpeza e itens básicos
de higiene pessoal)

4. desenvolvimento de ações e
iniciativas voltadas para a segurança
alimentar de crianças e adolescentes Nº de ações/iniciativas realizadas
e suas famílias

b) Realizar ações de acolhida e escuta das
crianças e adolescentes e suas famílias em
grupo;

a)Realizar ações que favoreçam a
observância das medidas preconizadas
pelas autoridades sanitárias, voltadas para
o afastamento social e proteção coletiva;

b)Realizar ações que favoreçam a
observância das medidas preconizadas
pelas autoridades sanitárias, voltadas para
proteção individual e higiene pessoal

a)Prestar serviço social por meio de
mobilização e fornecimento de cestas
básicas e produtos nutritivos que
contribuam com o crescimento e
desenvolvimento saudável das crianças e
dos adolescentes,
b)Prestar serviço social por meio de
mobilização e fornecimento de gás de
cozinha e outros insumos necessários para
a preparação de alimentos;
c)Prestar serviço social por meio de
mobilização e fornecimento de refeições
prontas (quentinhas)

6. METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO: (campo obrigatório a ser preenchido pela OSC)
É necessário descrever de que forma o projeto será desenvolvido, demonstrando todo o passo a passo. Deve trazer o detalhamento da forma de execução da meta escolhida,
indicando como serão realizadas as ações previstas. Deve indicar também a correspondência da metodologia com as despesas previstas (apresentadas na planilha orçamentária) a
serem custeados com o projeto, quantificando as ações e o público atendido.
Todas as ações propostas pelas organizações da sociedade civil devem obrigatoriamente prever, em sua execução, o cumprimento dos protocolos de higiene e segurança, as medidas
de restrição e de controle de público, bem como adoção das demais medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde de prevenção ao contágio e contenção da propagação de
infecção viral relativa ao Coronavírus - COVID-19.
Indicar os critérios que serão utilizados para prestação dos serviços sociais previstos conforme a meta escolhida.
Indicar o número de crianças, adolescentes e/ou famílias atendidas.

(descrever);
7. PREVISÃO DE RECEITAS:(campo obrigatório a ser preenchido pela OSC)
ORIGEM

VALOR

Repasse

R$

Contrapartida (se houver)

R$

TOTAL

R$

8. PREVISÃO DE DESPESAS:
Preenchido automaticamente conforme anexos gerados pela planilha orçamentária
9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO:
parcela única (Preenchido automaticamente)
10. ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL OSC:
Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___
______________________________________________________
Nome/Assinatura do Representante legal da Organização da Sociedade Civil
ANEXO II
MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Conforme
§4º
do
artigo
4º
a
Planilha
Orçamentária
estará
disponível
para
preenchimento,
na
página
da
internet
do
https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/conselhos/cmdca, a partir do primeiro dia útil após a data de publicação desta resolução no Diário Oficial do Município – DOM.

CMDCA/BH,

ANEXO III
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC):

Conforme §4º do artigo 4º a Declaração de Habilitação estará disponível para preenchimento, na página da internet do
https://prefeitura.pbh.gov.br/smasac/conselhos/cmdca, a partir do primeiro dia útil após a data de publicação desta resolução no Diário Oficial do Município – DOM.

CMDCA/BH,

Declaramos, para fins de cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso VIII, da Resolução CMDCA/BH nº 183/2020, que a organização da sociedade civil (inserir razão
social da OSC) ________________________________________________
inscrita no CNPJ sob o nº (inserir CNPJ da OSC) ____________________________, é possuidora de toda a documentação exigida na legislação e relacionada no item 1 do ANEXO
IV da Resolução CMDCA/BH nº 183/2020, essenciais à formalização de parceria, e se compromete a entregá-la, na forma e prazo estabelecidos, para a eventual formalização da
parceria.
Declaramos, ainda, estar cientes de que a ausência, irregularidade ou incompletude de quaisquer dos documentos, declarações e/ou requisitos necessários à formalização da
parceria, ensejará a não formalização da parceria e destinação do recurso do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte – FMDCA/BH,
disponibilizado nos termos do artigo 1º da Resolução CMDCA/BH nº 183/2020.
Belo Horizonte, _____ de ___________ de2020

________________________________________
Assinatura do representante legal ou Procurador
ANEXO IV
LISTAGEM DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA
1 - A(s) organização(ões) da sociedade civil com plano de trabalho aprovado pelo CMDCA/BH, em conformidade com o disposto na Resolução CMDCA/BH nº 183/2020,
deverá(ão) apresentar a documentação abaixo elencada, no prazo previsto no item 3 deste anexo para fins de celebração do instrumento de parceria:
I - cópia simples e legível do estatuto social registrado na forma lei e de eventuais alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº. 13.019/2014;
II - cópia simples e legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei;
III - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido através do sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para comprovar
que a organização da sociedade civil existe, no mínimo, há 01(um) ano com cadastro ativo; observado o disposto no §6º do artigo 4º da Resolução CMDCA/BH nº 183/2020;
IV - cópia legível de documento oficial de identidade com fotografia e do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do (a) representante legal da organização da sociedade civil, bem como
do (a) procurador (a), se for o caso;
V - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto social, bem como do (a) procurador (a), se for o caso, com endereço, telefone,
endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor do documento oficial de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, de cada um deles;
VI – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
VIII – Certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte;
IX - Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação, observado o
disposto no §6º do artigo 4º da Resolução CMDCA/BH nº 183/2020;
X – Comprovante de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;

d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas
por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas
públicas; ou,
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil;
XI – Declaração do representante legal da OSC, ou de procurador devidamente constituído, de que não incorre nas vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e no
art. 28 do Decreto Municipal nº 16.746/2017;
XII - Declaração do representante legal da OSC, ou de procurador devidamente constituído, sobre a existência de instalações e outras condições materiais da proponente ou sobre a
previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria;
XIII – Declaração do representante legal da OSC, ou de procurador devidamente constituído, de que não emprega menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que
não detém empregados menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, conforme art. 7º, XXXIII, da Constituição da República;
XIV – Declaração de que não serão remunerados, a qualquer título, com recursos da parceria membros de Poder ou do Ministério Público; servidor ou empregado público; pessoas
naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública, patrimônio público, crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores ou ainda crimes eleitorais
para os quais a lei determine pena privativa de liberdade;
XV – Declaração do representante legal da OSC, ou de procurador devidamente constituído, de inexistência de parceria, convênio ou ajuste, com dever de prestar contas, firmado
com a administração indireta ou indireta do Município de Belo Horizonte OU de que encontra-se devidamente regular quanto à prestação de contas referente a parcerias, convênios
ou ajustes celebrados com o Município de Belo Horizonte;
2 - Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos oficiais de identidade com fotografia: carteira de identidade, carteira de identificação profissional, carteira de
motorista (CNH), carteira de trabalho (CTPS) e passaporte.
3 - O prazo para apresentação da documentação elencada no item 1 deste Anexo, será de 10 (dez) dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil após a data de publicação no Diário
Oficial do Município – DOM e no Portal das Parcerias da deliberação do Plenário do CMDCA/BH que aprovar os planos de trabalho nos termos do §5º do art. 12 da Resolução
CMDCA/BH Nº183/2020.
4 - A documentação exigida no item 1 deste Anexo, deverá ser encaminhada a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania - SMASAC,
exclusivamente, por meio do endereço eletrônico (e-mail) parcerias.as@pbh.gov.br.
5 - Em se tratando de representação por procurador(a), deverá ser apresentada a procuração original ou cópia simples, acompanhada de cópias simples do documento de identificação
oficial com foto e CPF – Cadastro de Pessoas Físicas do(s) outorgante(s) e do(a) procurador(a), na forma e prazo previstos nos itens 3 e 4 deste Anexo.
6 - A Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC procederá à análise da documentação a ser apresentada pela organização da
sociedade civil. Caso seja constatada irregularidade em quaisquer dos documentos apresentados e/ou quando as certidões estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões
não estiverem disponíveis eletronicamente, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania – SMASAC notificará a organização da sociedade civil
por meio eletrônico (e-mail), para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, regularizar a documentação e/ou as certidões.
7 - As irregularidades na documentação e/ou nas certidões que não forem sanadas dentro do prazo previsto no item 6 deste Anexo, ensejará na perda do direito à celebração da
parceria.

