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ERRATA 
 

No Edital de Chamamento Público nº 02/2017, página nº 03, item 02 e 03 e página 04 

na especificação dos itens 01 e 02,  ONDE SE LÊ : 

Página 03: 

02 Assistência Social 

F.M.A.S. 

 Desenvolver Programa de 

Atendimento à Crianças, 

Adolescentes e suas famílias 

identificados pelos programas da 

Secretaria Municipal da Assistência 

Social com enfoque em prevenção e 

resistência às Drogas e à Violência, 

resgatando vínculos familiares e 

comunitários.  
 

 

 

 

R$ 22.000,00 

 
Página 04: 
ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS: 

Item 1: FMDCA  

Público Alvo: Crianças e Adolescentes do sexo feminino com idade entre 48hs 

(quarenta e oito horas) a 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses e sexo masculino com 

idade entre 48hs (quarenta e oito horas) a 12(doze) anos, em situação de risco, do 

município de Agrolândia.  

 

Objetivos: Realização de ações de proteção voltada aos indivíduos que se encontram 

em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos em decorrência de 

abandono, maus tratos físicos e psíquicos, abuso sexual, cumprimento de medidas 

socioeducativas. Tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares 

e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e 

a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de 

direitos. 

 

Item 2: FMDCA  

Público Alvo: Famílias e Indivíduos em vulnerabilidade e risco social, residentes no 

Município de Agrolândia e identificados pelos programas da Secretaria Municipal de 

Assistência Social.  

Objetivos: Prestar atendimento educacional, cultural e assistencial, visando à 

reintegração na sociedade DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES agrolandenses, 

servindo como instrumento de ressocialização, através de mudanças de 

comportamento e atitudes, visando à proteção da família que é a base da sociedade. 

 
 
LÊ-SE: 
 
Página 03: 
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02 

Fundo 

Municipal de 

Saúde 

F.M.S. 

 Desenvolver Programa de 

Atendimento à Crianças, 

Adolescentes, adultos e suas 

famílias identificados pelos 

programas da Secretaria Municipal 

de Saúde com enfoque em 

prevenção e resistência às Drogas e 

à Violência, resgatando vínculos 

familiares e comunitários.  
 

 

 

 

R$ 22.000,00 

 
Página 04: 
ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS: 

Item 1: FMS  

Público Alvo: Crianças e Adolescentes do sexo feminino com idade entre 48hs 

(quarenta e oito horas) a 17 (dezessete) anos e 11 (onze) meses e sexo masculino com 

idade entre 48hs (quarenta e oito horas) a 12(doze) anos, em situação de risco, do 

município de Agrolândia.  

 

Objetivos: Realização de ações de proteção voltada aos indivíduos que se encontram 

em situação de risco pessoal e social, com violação de direitos em decorrência de 

abandono, maus tratos físicos e psíquicos, abuso sexual, cumprimento de medidas 

socioeducativas. Tem por objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares 

e comunitários, a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e 

a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de 

direitos. 

 

Item 2: FMS 

Público Alvo: Famílias e Indivíduos em vulnerabilidade e risco social, residentes no 

Município de Agrolândia e identificados pelos programas da Secretaria Municipal 

Saúde.  

Objetivos: Prestar atendimento educacional, cultural e assistencial, visando à 

reintegração de crianças, adolescentes e adultos na sociedade, servindo como 

instrumento de ressocialização, através de mudanças de comportamento e atitudes, 

visando à proteção da família que é a base da sociedade. 

                                                                                                                                                                                                                                             
Agrolândia, 19 de abril de 2017. 
 
 
 

Urbano José Dalcanale 
Prefeito Municípal 

 


