Nota de Recomendação 01/2020
Recomenda medidas excepcionais
para execução de recursos de
projetos vinculados ao FMCA durante
o período da pandemia do COVID-19.
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DE CURITIBA - COMTIBA, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei
Municipal nº 7829/91 e Decreto Municipal 508/1992, de acordo com a Resolução
264/2019 - COMTIBA, e de acordo com a Resolução 114/2020, que instaura a
Comissão Temporária, durante a Situação de Emergência em Saúde Pública, em
decorrência da infecção humana pelo novo vírus COVID-19, a qual se reuniu na
data de 24 de julho de 2020, através de vídeo conferência, bem como,
considerando:
O Decreto Municipal N.º 421 de 16 de março de 2020 que declara Situação de
Emergência em Saúde Pública, em decorrência da infecção humana pelo novo
Corona vírus (COVID 19).
O Decreto Municipal Nº 430 de 18 de março de 2020, que define que a
Administração Municipal, sob orientação técnica da Secretaria Municipal da Saúde,
adota providências e estabelece normas direcionadas aos agentes públicos
municipais, como medida de enfrentamento, prevenção e controle do novo Corona
vírus (COVID-19).
Recomendações do Conanda para a proteção integral a crianças e adolescentes
durante a pandemia do Covid-19 de 25 de março de 2020.
Considerando a necessidade de avaliação da situação atual em relação à
pandemia do SARS/COVID19 – Coronavírus Humano - e a continuidade do
atendimento do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes;
Considerando a Declaração da Organização Mundial de Saúde em 30 de janeiro de
2020, de que o surto do novo Coronavírus (COVID-19) constitui Emergência em
Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII);
Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, no dia 11 de
março de 2020,como pandemia do COVID-19;
Considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde para evitar
aglomerações de pessoas e, desta forma, atuar comunitariamente para que a
velocidade de transmissão do vírus seja menor, impedindo a sobrecarga dos
serviços de saúde e possibilitando melhor atendimento das pessoas que
necessitam de atenção médica;
Considerando a necessidade de contingenciamento da propagação do vírus e a
continuidade dos serviços, como medida de responsabilidade social e prevenção;
Considerando que outras medidas excepcionais já foram adotadas no âmbito do

governo federal, para ajustar a execução de recursos públicos repassados para
OSCs (CEBAS), sejam de repasse continuado como no caso do SUS, Lei nº
13.992/2020 onde foi possibilitado às OSCs a suspensão da execução dos termos
de cooperação firmados no âmbito do pronon e pronas, mediante notificação e
justificativa das razões que ensejam a suspensão.
Considerando o disposto na Lei Municipal nº 15.634/2020 que autoriza medidas
excepcionais no âmbito dos contratos administrativos, em face da situação de
emergência decorrente do novo Coronavírus, autoriza o remanejamento de
recursos de fundos especiais no âmbito do Município de Curitiba e dá outras
providências, em especial seu Artigo 9.º e seus páragrafos 1º e 2º.
Considerando o disposto no Decreto n.º 764/2020 que regulamenta a Lei Municipal
nº 15.634, de 14 de maio de 2020, que autoriza medidas excepcionais no âmbito
dos contratos administrativos, em face da situação de emergência decorrente do
novo Coronavírus, autoriza o remanejamento de fundos especiais no âmbito do
Município de Curitiba e dá outras providências.

RECOMENDA:

1- Recomenda medidas excepcionais para execução de recursos de projetos
vinculados ao FMCA durante o período da pandemia do COVID-19;
Paragráfo Único: Esta recomendação versa sobre todas as ações, projetos e
termos vinculados ao Fundo Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente –
FMCA, independentemente do objeto não sendo limitada somente as ações
relacionadas ao enfrentamento a pandemia.
2- Para termos vigentes firmados antes da pandemia ou e para novos termos
firmados no período da pandemia, deverão ser considerados expepcionais em
período de pandemia os seguintes procedimentos:
a) Execução do objeto do termo de parceria: As OSCs deverão executar o objeto
do termo de parceria, de preferência, com itens já constantes no plano de aplicação
e planos de trabalho, sem necessidade de alteração formal, tendo autorização
prévia para utilizar os recursos de acordo com as prioridades do momento e tais
despesas serão justificadas e apresentadas no momento da prestação de contas.
a.1) Recomenda-se que seja permitida a inclusão, exclusão ou alteração de itens,
respeitado o objeto do termo, dentro da mesma rubrica (custeio e capital). A OSC
deverá justificar o mesmo na prestação de contas e sempre atentar as
determinações legais e normativas relativas a situação de emergência em saúde
pública e as excepcionalidades contidas nesta resolução;
a.2) Todas as aquisições e contratações citadas acima deverão estar vinculadas ao
objeto do termo e garantia dosdireitos das crianças, adolescentes e suas família
conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente;
b) Recomenda-se que seja permitida a alteração de formato do atendimento
presencial para remoto ou misto (híbrido), desde que haja condições das OSCs e

pertinência quanto a natureza do atendimento, sendo estes atendimentos
contabilizados para atingimento de metas, compreendendo que em um momento de
situação emergencial os atendimentos podem continuar se adaptando, na medida do
possível, para atender todas as crianças e sua famílias com rigor técnico, de forma
acolhedora entendendo a situação singular e visando a garantia de direitos;
b.1) Podem ser contabilizados nas metas, os atendimentos remotos realizados
desde o momento da configuração da impossibilidade ou inconveniência de que
trata a legislação ou normativa específica do período de pandemia.
b.2) O quantitativo das metas poderá ser readequado à proprocionalidade de
demanda de público que acessou a OSC no período da pandemia (podendo ser
menor, igual ou maior), visando o cumprimento do objeto em um contexto de
situação emergencial.
b.3) A OSC deverá apresentar para o(a) gestor(a) do termo a readequação do
formato do atendimento, se for o caso, com justificativa, contendo: modo de
atendimento, responsáveis técnicos pelo atendimentos e supervisor do trabalho na
OSC e/ou diretor da instituição;
b.4) Deverão ser respeitadas todas as normativas de conselhos profissionais ou
similares, quando existir, referentes a trabalho remoto;
b.5) Quando da prestação de contas é necessário o registro geral de atendimentos
identificando o público (criança, adolescente, família ou profissionais, se for o caso)
e o quantitativo por modalidade de atendimento (presencial ou remoto).
3- Recomenda-se que as solicitações, envio de documentação ou comunicação
formal, se for o caso, deverão ser realizadas por meio eletrônico. O executivo
municipal e as OSCs deverão informar endereços eletrônicos (e-mail) oficiais dos
setores responsáveis execução dos termos.
Parágrafo Único: Os endereços eletrônicos deverão ser publicizados no site da
FAS para fins de transparência.
4- A análise das prestações de contas deverá levar em consideração a
expcepcionalidade do momento e envidar esforços para compreender como a
situação de emergência afeta os atendimentos e execução dos termos abrindo
amplo diálogo com as OSCs e o COMTIBA visando se criar um legado de avanços
na execução dos termos e na compreensão das readequações necessárias no
momento para garantir os direitos das crianças e adolescentes com prioridade
absoluta.
Parágrafo Único: Todas as prestações de contas do período deverão ser
apresentadas para análise e aprovação da Câmara do FMCA e plenária do
COMTIBA, sendo que a câmara e plenária devem estar devidamente
instrumentalizadas pelos pareceres técnicos das respoectivas áreas.
5- Recomenda-se ao gestor que covalide todas as ações executadas no
cumprimento do objeto, estando ou não constantes do plano de trabalho ou
aplicação a partir da data de 16 de março, data que declara Situação de Emergência

em Saúde Pública, em decorrência da infecção humana pelo novo Corona vírus
(COVID 19) caso seja necessário.
6- A presente recomendação após aprovada, numerada e publicada deverá ser
publicizada no site da FAS e enviada por meio eletrônico para todas as OSCs
inscritas no COMTIBA e para todos os conselhos do município de Curitiba.
7- Recomenda-se a suspensão da obrigatoriedade das metas quantitativas e
qualitativas de todos as parcerias vinculadas ao FMCA a partir da data de 16 de
março de 2020, data que declara Situação de Emergência em Saúde Pública, em
decorrência da infecção humana pelo novo Corona vírus (COVID 19) até ato
posterior do COMTIBA que cesse, para parcerias vinculadas ao FMCA, os efeitos da
situação de emergência.
8- A presente recomendação é válida durante a vigência da Emergência em Saúde
Pública Municipal, declarada pelo Decreto Municipal N.º 421 de 16 de março de
2020 que declara Situação de Emergência em Saúde Pública, em decorrência da
infecção humana pelo novo Corona vírus (COVID 19) até normativa que cesse o
período de emergência causado pela pandemia.

Curitiba, 15 de setembro de 2020.
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