
DÚVIDAS FREQUENTES 

1-   Em que momento as Certidões serão apresentadas? 
De acordo com o item 8 do Edital, as certidões devem ser apresentadas após a 
divulgação da classificação final, para a celebração do convênio.  
Entretanto, os Proponentes que estiverem habilitados pelo CONVERJ até às 
18h do dia 13/10 serão pontuados, conforme consta no Anexo VI do Edital. 
 

2- Os documentos exigidos no Anexo VII podem ser entregues em cópia 
comum acompanhados do original para autenticação? 

O Proponente, para esta fase, deverá encaminhar o disposto no item 4 do 
Edital; para a FIA, o disposto no item 4.2.3, em 3 vias e em CD Rom. 
A entrega das certidões, conforme disposto no item 8 do Edital, será após a 
divulgação da classificação final. As cópias solicitadas não precisam ser 
autenticadas. 
  

3- Como deve ser apresentada a Declaração mencionada no item 8.2.4 
do Edital ? 

A referida declaração somente deverá ser apresentada pelos Proponentes 
classificados conforme resultado final, sendo assim não é necessária para esta 
fase. 
A FIA fornecerá o modelo desta declaração aos respectivos Conselhos e o 
disponibilizará neste site. 
 

4- Qual o prazo para realização do projeto ? 
O prazo previsto para início de operacionalização do Convênio é a partir de 
01/01/2016, levando em consideração o prazo de 30 meses, previsto no Edital. 
 

5- É possível especificar na planilha um  funcionário como horista ? 
Sugerimos consultar o contador de sua Instituição para obter esclarecimentos 
quanto à possibilidade legal de contratação de funcionário como horista. 
Lembrando que deverá ser levado em consideração o Decreto Estadual nº 
6.983 de31/03/2015, que institui os pisos salariais no âmbito do Estado do Rio 
de Janeiro. 
 
6- É permitido contratar um Coordenador Geral e não um Coordenador 

Técnico? 
O Coordenador Técnico, obrigatoriamente, deverá constar da equipe mínima 
prevista para o Projeto. 
 

7- Quais os currículos que devem ser anexados à apresentação do 
projeto? 

Os currículos resumidos a serem anexados são os da equipe mínima e de 
outros profissionais relevantes para o atendimento que não compõem a 
equipe mínima. 
 
8- Como deve ser especificado o profissional ainda não contratado e 

seu currículo no Anexo II? 
Deverá ser indicado: profissional a contratar e estabelecer os outros critérios 
presentes na tabela do item 2.7 do Anexo II do Edital.  



9- O número de crianças e adolescentes atendidos é o mesmo do 
projeto atual ou pode aumentar? 

Não está previsto aumento de meta para este Edital. Com o cenário de 
restrição orçamentária que atravessa o nosso Estado, não recomendamos 
aumento de meta e sugerimos que o Proponente trabalhe com a realidade de 
sua Instituição e orçamentos enxutos. 
 

10-  Há um valor teto determinado para o projeto ou pode ser mantido o 
atual? 

A elaboração da proposta orçamentária deverá ficar a cargo do Proponente, 
lembrando que o momento é de restrição orçamentária. Vale lembrar que este 
item é objeto de pontuação, conforme Anexo VI do Edital. 
 

11-  Como deve ser declarada a contrapartida no projeto? 
Conforme item 4.3.4 do Edital FIA/2015, a Proponente poderá apresentar 
somente contrapartida financeira devidamente assegurada por meio de 
Declaração constante no Anexo V, lembrando que a mesma deverá ser 
depositada na conta bancária específica do Convênio. 
 

12-  Como deve ser especificada no Plano de Trabalho a equipe de 
profissionais se alguns são cedidos por outras instituições? 

Os profissionais cedidos poderão fazer parte da equipe mínima ou da equipe 
de apoio previstas para o Projeto, desde que devidamente comprovado o ato 
da cessão pelo Cessionário: isto se caracteriza como uma parceria não 
financeira e deve ser descrita no item próprio do Anexo II do Edital. 
Posteriormente, nas  prestações de contas e por ocasião das supervisões 
realizadas pela FIA, deverá ser comprovada a continuidade das referidas 
cessões. 
 

13-  Será permitida a contratação de profissionais específicos para o 
atendimento, apesar de não constar no Plano de Trabalho do Edital? 

É possível prever a contratação de profissionais além do disposto para a 
equipe mínima do projeto (Anexo I - Ementa do Programa). Lembrando que a 
adequação orçamentária proposta será item de avaliação no Edital FIA/2015. 

 
14-  Será permitida a utilização da conta corrente do projeto atual já 

existente no Bradesco ? 
Deverá ser aberta uma nova conta no Bradesco para o novo Convênio apenas 
pelos Proponentes classificados conforme classificação final do Edital. 
 

15-   É obrigatória a Contrapartida financeira no projeto? 
Não. 
 

16-  Será permitido o uso de RPA para pagamento de empregados? 
O uso de RPA será aceito apenas para serviços temporários. 
 

17-  Pode ser apresentada na prestação de contas Nota Fiscal de 
prestação de serviços de uma empresa? 

A Nota Fiscal ou Nota Fiscal eletrônica pode ser apresentada desde que tenha 
a especificação do serviço contratado e este estar previsto no Plano de 
Trabalho. 



 
18-  O coordenador técnico, conforme especificado na equipe mínima 

tem que ser específico do projeto ou pode ser da Instituição? 
O Coordenador Técnico é específico para o Projeto, se a Instituição for maior 
que o Projeto e se o horário de trabalho do Coordenador Técnico for atender à 
Instituição e ao Projeto, o valor correspondente deverá ser rateado e 
apresentada a memória de cálculo respectiva. 
 

19-  A instituição pode determinar a carga horária dos funcionários de 
acordo com a  sua necessidade? 

Por se tratar de funcionários do Proponente, a distribuição da carga horária, 
fica a critério deste, lembrando que deverá, obrigatoriamente, obedecer ao 
Anexo I do Edital. 
 

20-  Os voluntários e os cedidos é para colocar no quadro da equipe de 
apoio do Projeto? Ou se é só pra ficar no quadro de Recursos 
Humanos? 

Relacione no quadro aqueles profissionais relevantes para o atendimento, os 
demais apenas cite no texto deste capítulo. 
 

21-  Os profissionais que devem constar no Plano de Trabalho podem ser 
funcionários cedidos, não tendo obrigatoriedade de contratá-los? 

Informamos que os profissionais cedidos poderão fazer parte da equipe mínima 
prevista para o Projeto, desde que devidamente comprovado o ato da cessão 
pelo Cessionário: isto se caracteriza como uma parceria não financeira e deve 
ser descrita no item próprio do Anexo II do Edital. 
Posteriormente, nos atos de prestações de contas e por ocasião das 
supervisões realizadas pela FIA, deverá ser comprovada a continuidade das 
referidas cessões. 
 

22-  Como faremos uma relação nominal dos profissionais que atuarão 
no projeto sem antes fazer um processo de seleção ou até mesmo a 
contratação? 

No caso de o Proponente não contar com equipe que irá trabalhar no Projeto, 
deverá ser indicada esta informação e preenchido os demais requisitos 
presentes na tabela constante no item 2.7 do Anexo II do Edital (Roteiro). 
 

23-  Como devem ser declarados os salários na planilha orçamentária? 
As despesas com pessoal correspondem aos salários líquidos. Os respectivos 
encargos possuem item próprio na planilha orçamentária conforme disposto no 
Edital em seu Anexo II, item 2.12. 
O valor dos salários e respectivos reajustes ficarão a critério do Proponente. 
Entretanto lembramos que a proposta orçamentária é item de avaliação do 
Projeto e o atual cenário é de restrição orçamentária. 
 

24-  O Edital estipula valor per capita por assistido no Programa de 
Atenção à Criança e ao Adolescente com deficiência na modalidade 
convivência-dia? 

A FIA não trabalha com valor per capita em nenhum de seus programas. 
 



  



25-   Se a instituição já está cadastrada no CONVERJ, há necessidade de 
apresentar os mesmos documentos já cadastrados no CONVERJ ? 

Nesta primeira fase deverá encaminhado para a FIA somente o disposto no 
item 4.2.3 do Edital. 
 
26-  No quadro 1.6 recursos físicos, no quadro c principais itens de 

material permanente (equipamentos): tem que especificar 
mobiliários, esses mobiliários são todos os moveis que eu tenho na 
Pestalozzi? 

Recomendamos listar apenas os mobiliários relacionados diretamente com o 
atendimento dos assistidos. 
 
27-  O cronograma de execução das ações do projeto tem que fazer a 

planilha para os 30 meses? 
Sim. 
 

28-  O quadro do Anexo III só dá para 01 ano, se eu tiver que fazer o 
restante vou ter que copiar igual para os demais meses. 

Faça uma planilha mensal para os anos de 2016, 2017 e 2018 e uma com 10 
trimestres para os 30 meses. 
 
29-  Quanto ao Anexo II, Indicadores de Avaliação, é preciso mandar 

junto com o projeto? 
No Anexo II, em seu Anexos de 1 a 6, são indicados os itens de avaliação 
para os Projetos após a celebração do Convênio. O Proponente deverá 
discorrer sobre seus atuais indicadores de avaliação em item próprio do 
Roteiro conforme Anexo II (item 2.8) e quais os indicadores que pretende usar 
para o projeto. 

 
30-  Que documentos devem ser colocados no envelope lacrado? 

No envelope devem ser colocados os Anexos II, III e V em 1 (uma) via original 
e 2 (duas) cópias, todas rubricadas e assinadas pelos representantes legais 
do Proponente, bem como também deverá ser entregue uma cópia em meio 
eletrônico (“CD rom”), no formato “pdf”. 
A entrega das certidões, conforme disposto no item 8, será após a divulgação 
da classificação final, conforme disposto no item 8 do Edital. 


