Boletim Informativo 07/2020 – COMUNICADO DO TERCEIRO SETOR ITAÚ SOCIAL ABRE AS INSCRIÇÕES PARA O EDITAL FUNDOS DA INFÂNCIA E
DO ADOLESCENTE

No dia 18 de março, a Fundação Itaú para Educação e Cultura conhecido como
“Itaú Social” abriu as inscrições para o edital Fundos da Infância e do Adolescente
(Edital FIA), com a destinação de recursos para projetos que contribuam para a
garantia dos direitos desse público.
O recurso destinado ao Fundo da Criança e do Adolescente (FMDCA) é
proveniente da destinação de 1% do imposto de renda (IR) devido das empresas
do Conglomerado Itaú Unibanco Holding S.A., e da destinação de até 6% do IR
devido dos funcionários do Itaú.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e os
gestores dos Fundos desta municipalidade também poderá inscrever as suas
propostas até as 18 horas do dia 16 de junho de 2.020 (horário de Brasília) na
plataforma Prosas https://prosas.com.br/editais/6958-edital-fundos-da-infanciae-da-adolescencia-2020.
As propostas deverão estar enquadradas nas seguintes modalidades:
•

atendimento ou acolhimento direto;

•

elaboração de projeto de pesquisa ou diagnóstico local, sistema de

informação, monitoramento e avaliação de políticas públicas;
•

capacitação e formação profissional;

•

campanhas educativas;

•

mobilização social, fortalecimento do trabalho em rede e articulação

para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Para participar deste edital, o Conselho deverá selecionar previamente uma
proposta de ação e indicar a organização (governamental ou não governamental)
para sua execução.
Caso esta municipalidade opte por projetos de organização não governamental,
orientamos que a seleção previa seja realizado através de Chamamento Público
em atendimento a Lei Federal nº 13.019/14.
O processo de avaliação e seleção dos projetos inscritos pelo Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), ou pelos gestores dos
Fundos, será feita por um grupo de especialistas externos do Itaú Social, com
membros que atuam em todas as regiões do Brasil e a divulgação dos projetos
selecionados ocorrerá a partir de janeiro de 2.021.
Ficou alguma dúvida? Nós te ajudamos!
Envie uma mensagem para o e-mail contato@confiatta.com.br e um de nossos
especialistas entrará em contato.
O Grupo Confiatta presta consultoria completa para as demandas do Terceiro
Setor.
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