
Cada Organização da Sociedade Civil mantenedora poderá encaminhar um projeto por município;
Cada Órgão Público somente poderá encaminhar um projeto por município.

Art. 9º O projeto deverá ser:

apresentado em folhas timbradas da OSC ou do OP;
com páginas numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante legal da Organização da
Sociedade Civil, ou pelo gestor, quando de Órgão Público,
anexado ao sistema, em formato PDF, resolução média.

Parágrafo único: todos os documentos indispensáveis, definidos nos incisos I e II do Art. 10, deverão ser anexados ao sistema
em formato PDF, resolução média.

Art. 10 Consideram-se documentos indispensáveis para cadastramento dos projetos:

Parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/COMDICA, validando para cada
Organização da Sociedade Civil e Órgão Público:

a experiência prévia ou de natureza semelhante no atendimento direto ou indireto a crianças e adolescentes na linha de
financiamento pretendida;
as instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades
relacionadas ao projeto em questão;

Além do parecer acima descrito, são necessários os seguintes documentos:

Documento OSC OP Observação
Ofício do CMDCA/COMDICA, informando o n° da
plenária de validação

X X Relação nominal das entidades e projetos
validados em plenária

Atestado Atualizado de Pleno e Regular
Funcionamento emitido pelo CMDCA

X X De acordo com Art 90 §1º ECA

Declaração do Gestor (Prefeito): existência de pleno
e regular funcionamento do CMDCA/COMDICA, do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e do
Conselho Tutelar – CT

X X Juntar cópia do termo de posse das atuais gestões
do CT e do CMDCA/COMDICA com dados de
endereço, telefone e e-mail atualizados

Declaração do Gestor (Prefeito) com a previsão de
contrapartida

X De acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias

Certidão de Registro atualizada - SDSTJDH X ATUALIZADA em 2017 ou 2018
Certidão expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil com base no CNPJ que comprove
no mínimo dois anos de funcionamento

X

Parágrafo único: Os projetos cadastrados com documentação incompleta não serão devolvidos durante o período de
cadastramento. A inclusão de novos documentos somente será possível durante o período de recurso, conforme disposição do
Art. 15.

Capítulo VI – Requisitos eliminatórios

Art. 11 Os projetos que não atenderem ao disposto neste edital, especificamente nos Art. 5º, 6º, 7º, 8°, 9° e 10, serão eliminados
por ocasião da avaliação documental realizada pelo CEDICA/RS e SDSTJDH e da avaliação técnica pela Comissão de Seleção.

Parágrafo único. Será concedido prazo recursal de 2 dias úteis, a contar da publicação no site do CEDICA/RS e da SDSTJDH.
Capítulo VII – Da Avaliação dos projetos

Art. 12 Os projetos serão avaliados por uma Comissão de Seleção composta por Conselheiros (as) do CEDICA/RS, conforme
Resolução nº 181/2017 CEDICA/RS, de acordo com os critérios relacionados abaixo;

Observância do Edital;
Observância do Estatuto da Criança e do Adolescente, SINASE e Legislações vigentes;
Articulação na execução do projeto com a Rede de atendimento, promoção, proteção e defesa dos direitos da
criança e do adolescente (descrição de como se dará esta articulação);
Mérito (intencionalidade do projeto);
Relevância e Impacto social (importância do projeto perante a realidade local, regional e/ou estadual;
transformações a que se propõe realizar);
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