
Prevenção à drogadição; Direto
Indireto

5
5

300.000,00
150.000,00

Erradicação do trabalho infantil, exploração sexual e
proteção do trabalhador adolescente;

Direto
Indireto

5
5

300.000,00
150.000,00

Atendimento a pessoas com deficiência; Direto 10 600.000,00
Acolhimento institucional; Indireto 10 300.000,00
Assessoria e capacitação para ações voltadas a
participação de crianças e adolescentes nos Conselhos
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Indireto 10 300.000,00

Capítulo III – Dos Recursos

Art. 5º A previsão total de recursos, para contemplar os projetos com maior pontuação é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais) sendo provenientes da Conta do Fundo Estadual Para a Criança e o Adolescente – FECA.

§1º O valor máximo individual dos projetos financiados por este edital para atendimento direto será de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais) e para atendimento indireto será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

§ 2º O valor máximo individual dos projetos enviados pelos Órgãos Públicos deverá contemplar a contrapartida estabelecida pela
Contadoria e Auditoria Geral do Estado – CAGE, na Instrução Normativa n° 06/2016, sobre o valor máximo individual dos projetos
financiados por este edital;

§ 3º O projeto apresentado por Organização da Sociedade Civil não requer contrapartida.

Art. 6º Ficam estabelecidos os percentuais para o valor total do projeto financiado por este edital:

Atendimento direto: até 60% para recursos classificados como de CAPITAL/INVESTIMENTO e 40% para recursos
classificados como de CUSTEIO/CORRENTE.
Atendimento indireto: até 20% para recursos classificados como de CAPITAL/INVESTIMENTO e 80% para recursos
classificados como de CUSTEIO/CORRENTE.

Parágrafo único: para fins deste edital são entendidos como recursos classificados de CAPITAL/INVESTIMENTO os recursos
aplicados no patrimônio, como obras, construções, instalações e aquisição de equipamentos e materiais permanentes; e de
CUSTEIO/CORRENTE os recursos aplicados nas despesas com prestação de serviços, pagamento de recursos humanos,
aquisição de materiais de consumo, diárias, passagens.

A aquisição de equipamentos permanentes deve ser coerente com o Projeto;
Será permitida a utilização dos recursos para obras de reforma e/ou ampliação para adequação de acessibilidade,
adequação da vigilância sanitária e/ou aquisição de veículos, para uso exclusivo do projeto.

Capítulo IV – Das vedações financeiras

Art. 7º As vedações financeiras, de acordo com o Decreto Estadual de n.º 53.175/2016 são:

Vedação do custeio de funcionários públicos;
Vedação do custeio de construção civil a título de valorização do imóvel;
Vedação do custeio de despesas ou qualquer espécie de contratação anterior ao recebimento do recurso pelo
beneficiado do projeto;
Vedação do pagamento de qualquer despesa que não esteja especificada no plano de trabalho do projeto;
Vedação do repasse de recursos do FECA, a projetos cuja entidade ou órgão esteja inadimplente junto ao Poder Público
Estadual;
Celebração de qualquer modalidade de parceria com OSC que não esteja em conformidade com os termos do Art. 42 do
Decreto supracitado;

Capítulo V – Do cadastramento dos projetos

Art. 8º Cada projeto será cadastrado, uma única vez, por meio do sistema TRACE GP, disponibilizado pelo CEDICA, mediante
solicitação de senha pelo e-mail cedica@sdstjdh.rs.gov.br . Após realização do cadastro, a Organização da Sociedade Civil ou o
Órgão Público deverá seguir o modelo de projeto constante do Anexo I.

Parágrafo único. Somente serão disponibilizados U M login permanente e UM A senha provisória de acesso para cada
Organização da Sociedade Civil ou Órgão Governamental.
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