
COMISSÃO DE SELEÇÃO – CMDCA 
ANÁLISE DAS PROPOSTAS – EDITAL 001 /2018 

 

     RELATÓRIO 
 

Entidade Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE                     
VISCONDE DO RIO BRANCO - APAE 

    “ROMPENDO BARREIRAS, DESAFIANDO LIMITES” 
 

Proposta apresentada: 

( X ) Orientação e apoio sociofamiliar; 

(     ) Apoio Socioeducativo em meio aberto; 

 

1.  Considerações iniciais 
 

A Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014 determinam que as propostas apresentas pelas 

organizações da sociedade civil serão julgadas pela Comissão de Seleção. 

 

Cabe à Comissão de Seleção analisar o conteúdo da proposta observando os seguintes pontos: 

I - Descrição da realidade que será objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto 

proposto; 

II - Ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas.  

III - Formas de execução das ações, indicando quando for cabível, as que demandarão atuação em 

rede; 

IV - Prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas.  

V - Capacidade técnica e operacional; 

VI - Previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, 

incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos necessários à 

execução e o valor global. 

 

2 – Análise da Proposta 
 
2.1 - Descrição da realidade que será objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto 
proposto. 
 

Neste ponto, o proponente deverá apresentar: 

a) objetivos da proposta (devem estar em conformidade com o apresentado no quadro do item 3.2 

do edital). 

b) qual a realidade do público que a proposta se destina (situação de vulnerabilidade, ameaça ou 

violação de direitos, faixa etária, sexo, renda familiar...); 

c) abrangência territorial. 

 

Depreende-se da proposta apresentada que a proponente atendeu ao disposto nas normas que 

regulamentam a matéria e no edital de chamamento público para a captação de recursos. 

 

2.2 - Ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas.  
 

Neste ponto, o proponente deverá apresentar: 

a) capacidade de atendimento; 

b) descrição das ações a serem executadas (descrever quais são as ações objeto da proposta); 

c) metas a serem atingidas (quantificar); 

d) aferição das metas (descrever de que forma os dados serão coletados e sistematizados para 

subsidiar a avaliação trabalho). 

 

Depreende-se da proposta apresentada que a proponente atendeu ao disposto nas normas que 

regulamentam a matéria e no edital de chamamento público para a captação de recursos. 



  

 

2.3 - Formas de execução das ações, indicando quando for cabível, as que demandarão 
atuação em rede.  
 

Neste ponto, o proponente deverá apresentar: 

a) periodicidade e freqüência do trabalho a ser realizado (carga horária, quantas vezes por semana, 

quantas horas por dia); 

b) articulação em rede com a política pública (descrever como ocorrerá a articulação do serviço 

com a política pública municipal, por exemplo, como será a articulação com: Conselhos Tutelares, 

Centro de Referência à Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializada de 

Assistência Social – CREAS, Programa de Saúde da Família - PSF, Centro de Atenção Psicossocial 

– CAPS, sistema de ensino, cultura, esporte, entidades não governamentais....). 

 

Depreende-se da proposta apresentada que a proponente atendeu ao disposto nas normas que 

regulamentam a matéria e no edital de chamamento público para a captação de recursos. 

 

2.4 - Prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas.  
 

Neste ponto, a proponente deve apresentar um calendário especificando os prazos e as metas. 

 

Depreende-se da proposta apresentada que a proponente atendeu ao disposto nas normas que 

regulamentam a matéria e no edital de chamamento público para a captação de recursos. 

 

2.5 - Capacidade técnica.  
 

Neste ponto, a proponente deverá apresentar: 

a) a infraestrutura para a realização do trabalho (descrever as instalações físicas do local em que 

será executado o trabalho); 

c) recursos humanos envolvidos (quais os profissionais que executarão o trabalho, a sua formação, 

as funções e a carga horária de cada um). 

 

Depreende-se da proposta apresentada que a proponente atendeu ao disposto nas normas que 

regulamentam a matéria e no edital de chamamento público para a captação de recursos. 

 

2.6 - Planilha orçamentária e cronograma de desembolso 
 

Neste ponto, a proponente deve apresentar uma estimativa de despesas a serem realizadas na 

execução das ações 

 

Depreende-se que a planilha e o cronograma de desembolso atendeu ao disposto nas normas que 

regulamentam a matéria e no edital de chamamento público para a captação de recursos. 

 

3 – Decisão 
Diante do acima exposto, a Comissão de Seleção decide pelo DEFERIMENTO da proposta 

apresentada e emissão do certificado de autorização de captação, nos termos da reunião realizada 

em 04/01/2019. 

 

Visconde do Rio Branco, 04 de janeiro de 2019. 

 

Comissão de Seleção – Resolução CMDCA nº. 06/2018 
1- Cons. Dagmar de Souza Fernandes – Coordenadora 
2- Cons. Vera Lucia Ribeiro Gonçalves – Relatora   
3- Cons. Jorcelino Batista – Membro Integrante  
4- Cons. Paulo Sérgio Felisbino – Membro Integrante 
5- Cons. Vilza Miranda Gonçalves – Membro Suplente  


