
INFORMATIVO COMDICAU N° 01/2015

Em conformidade com Plenária Ordinária do dia 04/02/2015 e, em cumprimento ao
Edital de Seleção de PROJETOS COMDICAU/FUMDICAU/2014 publicado no jornal Porta
Voz nº: 1246 de 03/12/2014, publicamos a Relação dos Planos de Trabalho apresentados
ao COMDICAU e aprovados na data acima. 

Esclarecemos também que as entidades a serem contempladas com os recursos
oriundos do FUMDICAU deverão dar entrada no Processo junto ao setor de Protocolo da
Prefeitura Municipal de Uberaba, visando a formalização do Convênio com repasse em
parcela única, de posse dos seguintes documentos, de acordo com o Decreto Municipal
2006/06: 

 Ofício direcionado ao prefeito solicitando o recurso;
 Cartão do CNPJ da Entidade;
 Plano de Trabalho aprovado com assinatura da Presidente da Instituição e da

Presidente do COMDICAU;
 Estatuto Social (registrado em cartório);
 Ata de nomeação dos representantes legais (registrada em cartório);
 Cópia  do  Certificado  de  Inscrição  no  CMAS  (no  caso  de  entidades  com

atividade na área de assistência social);
 Cópia da Lei Municipal Declaratória de utilidade pública;
 Certidão Negativa de Débitos – INSS;
 Certificado de Regularidade perante o FGTS;
 Certidão Negativa de Débitos Municipais;
 Comprovação  via  declaração  da  própria  entidade  de  que  não  utiliza  ou

beneficiou,  direta  ou  indiretamente,  ou  tenha  sido  autuada  nos  últimos  05
(cinco)  anos  pela  utilização  de  mão  de  obra  infantil,  bem  como  tenha
reiteradamente  infringido  as  normas  gerais  de  proteção  ao  trabalhador
adolescente  ou  que  tenha  sido  autuado  no  ano  em  curso  ou  anterior  por
infração a normas de segurança e saúde do trabalhador menor de idade, e que
também tenha dificultado o acesso à escola, nos termos dos artigos 1° e 2° da
Lei  Municipal  n°  8.877/2003,  c/c  o  artigo  7°,  inciso  XXXIII  da  Constituição
Federal; 

 Cópia do Certificado de Registro no COMDICAU. 

RELAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO APROVADOS EM PLENÁRIA DO DIA 04/02/2015

Nº. INSTIUIÇÕES

VALOR
DESTINAÇÃO

LIBERADO

1.
ASSOCIAÇÃO DE COMBATE AO CANCER DO 
BRASIL CENTRAL 12.000,00

Aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos para serem 
utilizados por crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer no 
Hospital Dr. Helio Angotti.

2.
INSTITUTO IRMAS URSULINAS SÃO JERONIMO
DE SOMASCA 12.000,00

Aquisição de equipamentos de cozinha bem como panela e fritadeira, e 
materiais para oficinas de arte como bordado e pintura em MDF.

3.
ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES FISICOS DE 
UBERABA – ADEFU 12.000,00

Aquisição de materiais de apoio pedagógico, aquisição de materiais e 
equipamentos para melhor atendimento nutricional dos usuários tais 
como: eletrodomésticos e utensílios de cozinha.

4.
INSTITUTO DE FORMAÇÃO, ESTUDOS E 
PESQUISAS SÃO JOSÉ OPERÁRIO 12.000,00

Aquisição de material custeio e investimento para desenvolver trabalho 
com crianças e adolescentes atendidas na instituição.

5.
CRECHE COMUNITÁRIA SÃO JERONIMO 
EMILIANI 12.000,00 Aquisição de aquisição de mobiliário e material pedagógico.

6. CRECHE NOSSA SENHORA DO DESTERRO 12.000,00 Aquisição de material de escritórios, moveis e utensílios.

7.
CASA DA MULHER TRABALHADORA D. 
BENEDITA 12.000,00

Aquisição de material de informática, esportivo, eletrodoméstico e 
moveis.

8.
LEGIÃO DE ASSISTÊNCIA CRISTÃ LAC – CASA 
DO MENINO 12.000,00

Aquisição de Equipamentos para laboratório de informática e 
condicionadores de ar.

9.
CRECHE FRATERNIDADE FEMININA ESTRELA 
DO TRINAGULO ROUXINOL 12.000,00 Aquisição de eletrodoméstico e mobiliário

10. INSTITUTO DE CEGOS DO BRASIL CENTRAL 12.000,00 Aquisição de materiais pedagógicos e escritório

11.
ASSOCIAÇÃO DULCE DE OLIVEIRA DE 
ASSISTÊNCIA AOS SURDOS DE UBERABA 12.000,00 Aquisição de produtos eletroeletrônicos e multimídia.



12.
CASA LAR ISABEL APARECIDA DO 
NASCIMENTO 12.000,00

Aquisição de eletrodomestrico, material de custeio: cama, mesa e banho;
colchões, utensilios domesticos.

13.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL SÃO
JERONIMO – CASA DO ADOLESCENTE 
GUADALUPE 12.000,00 Aquisição de equipamentos e móveis.

14.
SOCIEDADE UBERABENSE DE PROTEÇÃO E 
AMPARO AOS MENORES – SUPAM 9.906,00

Aquisição de aparelho de informática, bebedouro, lavadora de piso, 
televisão.

15. CASA DA RENOVAÇÃO 12.000,00
Aquisição de equipamentos e materiais pedagógicos, equipamento de 
som, forno elétrico, ferro de passar a vapor.

16. ENTIDADE ASSISTENCIAL ROSA DE SARON 12.000,00
Pagamento de serviço de terceiro, educadora, assistente social, aquisição 
de gêneros alimentícios e moveis.

17.

ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DE REABILITAÇÃO 
DO ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS
– CASA NARA 12.000,00

Pagamento de recursos humanos, aquisição de equipamentos de 
informática, moveis, utensílios de cozinha, equipamento mínimos para 
academia. 

18. CASA DE SANTA GIANNA B. MOLLA (IMAD) 12.000,00
Aquisição de freezer, poltronas individuais, material de cama, mesa e 
banho e 16 colchões.

19. HOSPITAL DA CRIANÇA 12.000,00
Aquisição de pacote desafio (indicador biológico para esterilização de 
materiais por via úmida)

20. CRECHE FREI GABRIEL DE FRAZZANÓ 12.000,00
Aquisição de armários para salas de aula, mesas para professoras, 
colchonetes.

21.
INSTITUTO AGRONELLI DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 11.525,00

Pagamentos de sérvios de terceiros, pagamento de refeições, despesas de
transportes e coffe Break.

22.
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DE GABY (PROJETO 
CATINHO) 11.917,03 Aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos.

23. CRECHE A PEQUENA CASA DE MARIA 11.990,20
Aquisição de utensílios cozinha, eletrodoméstico, moveis, aparelho de 
informática, TV, lavadora.

24. ABRACE 12.000,00 Aquisição de uma copiadora A3 e um microcomputador

25. CRECHE C. HIPOLITA TERESA ERANCI 12.000,00

Aquisição de aparelho de DVD, Frezer, refrigerador, liquidificador 
industrial, processador, mobiliários, armário de aço, armário escaninho, 
som portátil, lavadora de roupa.

26.
CRECHE COMUNITÁRIA NOSSA SENHORA DO 
ROSÁRIO 12.000,00

Computador, estabilizador, copiadora, caixa de som, microfone, armário 
de aço, freezer horizontal, geladeira, batedeira.

27. CASA DO MENOR CORAÇÃO DE MARIA 12.000,00
Aquisição multifuncional, cadeira sem braço, jogo de mesa infantil, 
uniformes escolares.

28. CRECHE ESPIRITA MELO DE JESUS 12.000,00

Aquisição de ventiladores paredes grandes, ventilador pequeno, maquina
fotográfico, aparelhos de som portáteis, DVD, armário, armários com 
duas portas, carteiras infantis, utensílios de cozinha, freezer vertical, 
materiais elétricos, 

29. CRECHE LUIZA DE ALMEIDA 11.401,00

Aquisição de materiais de escritório/pedagógico e aquisição de armário, 
ventilador, impressora multifuncional, frezer, bebedouro, fogão, cadeira 
e mesas plásticas, arquivo com4 gavetas, estante com 6 bandeja. 

30. APAE 12.000,00 Aquisição de materiais e equipamentos pegagogicos

31. INSTITUTO SANTO EDUARDO 12.000,00
Aquisição de caixa de som, microfone sem fio, maquina de lavar roupa, 
tanquinho, geladeira industrial, bebedouro e material didático

32. CRECHE VOVÓ ZORAIDE 12.000,00

Aquisição de brinquedos pedagógicos, material de escritório, livros 
pedagógicos, lençol de solteiro, toalha de banho, caixas plásticas, mesa 
com cadeira para escritório armário de aço, refrigerador, fogão, 
computador completo.

33. LAR ESPIRITA 12.000,00 Aquisição de materiais e equipamentos pedagógicos 

34. EDUCANDÁRIO MENINO JESUS DE PRAGA 7.994,37
Aquisição de utensílios de cozinha, bebedouro, liquidificador, 
descascador de laranja.

35. OASIS 10.200,00
Aquisição de máquina de tricô, material para produção de peças em 
tricô, materiais diversos para atividades do Projeto classe hospitalar.

36. CASAS LARES VIDA VIDA 8.853,00
Aquisição de eletrodomésticos, materiais de escritórios, camas e 
colchões.

37. CRECHE CASSIO REZENDE 12.000,00 Aquisição de brinquedo de recreação e eletroeletrônicos. 

38. PROJETO SEMIENTINHA DO AMOR 12.000,00

Pagamento de serviços de terceiros, aquisição de uniformes, tecidos, 
aviamentos, material cenográfico, alimentação, câmara, filmadora 
digital.

39. ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE EQUOTERAPIA 11.995,00
Aquisição de eletroeletrônicos, e utensílios para os atendimentos 
equoterapêuticos de crianças e adolescentes 

Uberaba, 04 de fevereiro de 2015

Michelle Carvalho Santos
Presidente do COMDICAU
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