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ERRATA 001/2022 

 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2022 
 

 

DO EDITAL 

 

 

OBJETO: 

 

 O objeto deste Edital de Chamamento Público é a seleção de Projetos apresentados por 

Organizações da Sociedade Civil (OSC) sem fins lucrativos regularmente, constituídas com 

sede e instalação no Município de Guanhães, que visem firmar parcerias, mediante 

formalização de Termo de Colaboração, que serão financiados com recurso do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Guanhães/MG, para fins de 

atendimento de crianças e adolescentes no âmbito municipal, na faixa etária de 06 a 17 anos e 

11 meses, nos termos do artigo 2º da Lei Federal nº. 8.069/1990 em consonância com a 

diretriz e categorias, a saber: 

 

Diretriz: Garantia de Direitos 

– Projetos que promovam a inclusão e o apoio socioeducativo por meio de atividades  esportivas 

individuais e/ou coletivo; 

- Projetos que desenvolvam atividades esportivas em grupo e tenham como foco a  

inclusão social, através das práticas de artes marciais leves; 

– Projetos que visem à inclusão, com atividades esportivas oferecidas para crianças e  

adolescentes com necessidades especiais. 

-  projetos de complementação cultural, desenvolvimento, oficinas, formação de público e 

promoção das diferentes linguagens no campo das artes: música, dança, teatro,   literatura, artes 

plásticas  e outras; 

-  Projetos ligados a cultura e lazer que tenham como foco a inclusão social e ações preventivas. 
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JUSTIFICATIVA 

Por motivos diversos, os membros da comissão especial de Seleção, Avaliação e 

Monitoramento, não puderam se reunir nas datas afixadas no edital, razão pela qual,  são 

necessárias as retificações no Edital de Chamamento Público 001/2022. O Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Guanhães/MG, através da Comissão de 

Seleção, Avaliação e Monitoramento, torna publica a seguinte ERRATA: 

1) ONDE SE LÊ: 

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

O presente objeto deverá ser executado por um período de (06) Seis meses a (12) doze meses 

com início previsto para outubro de 2022, após assinatura do Termo de Colaboração, podendo 

ser aditivado, após deliberação do CMDCA. 

 

 

LEIA –SE : 
 

O presente objeto deverá ser executado por um período de (06) Seis meses a (12) doze meses 

com início previsto para dezembro de 2022, após assinatura do Termo de Colaboração, 

podendo ser aditivado, após deliberação do CMDCA. 

 

 

2) ONDE SE LÊ: 
 Tabela 1: Das Etapas e Prazos 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA 

4 
Divulgação do resultado preliminar no site: 

http://guanhães.mg.gov.br e Murais da: Prefeitura e 

Casa dos Conselhos e Associações 

27/09/2022 

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar 28/09/2022 a 29/09/2022 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 30/09/2022, 03 e 

04/10/22 

7 
Homologação e publicação do resultado definitivo do 

processo de seleção, com divulgação das decisões 
recursais proferidas (se houver) 

05/10/2022 
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LEIA –SE : 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA 

4 
Divulgação do resultado preliminar no site: 

http://guanhães.mg.gov.br e Murais da: Prefeitura e 

Casa dos Conselhos e Associações 

11/10/2022 

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar 13/10/2022 a 14/10/2022 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 17/10/2022 a 19/10/2022 

7 
Homologação e publicação do resultado definitivo do 

processo de seleção, com divulgação das decisões 
recursais proferidas (se houver) 

20/10/2022 

 
3) Permanecem inalterados as demais disposições. 

 

 
Guanhães, 05 de outubro de 2022. 

 

 

 

Jhony Pereira Nunes de Souza 

Presidente do CMDCA 


