
Previsão de sustentabilidade do projeto (descrita no cronograma de ações e no orçamento);
Adequação técnica (recursos humanos e materiais compatíveis com o objeto);
Adequação financeira (de acordo com os percentuais descritos no Art. 6º e com a natureza das despesas);
Metodologia (descrição detalhada de como serão executadas as ações/atividades e quais os meios disponíveis
para realização do objeto).

Art. 13 Os projetos receberão pontuação de 0 (zero) a 5 (cinco), levando-se em consideração os critérios elencados no Art. 12.

Parágrafo único. Serão desclassificados os projetos que estiverem em desacordo com os incisos I e II do Art.12 ou que
obtiverem média final inferior a 3 (três).

Art. 14 No caso de empate na avaliação de projetos será considerado como critério de desempate o município com o maior
índice GINI. Persistindo o empate, serão considerados, pela ordem, os critérios de relevância e impacto social. Na avaliação do
conjunto de projetos serão consideradas a não concentração dos recursos em um mesmo Município.

Capítulo VIII – Dos Prazos
Art. 15 O presente edital, aprovado na Plenária Extraordinária n° 408/2017 do CEDICA/RS, em 26 de dezembro de 2017, seguirá
o calendário abaixo:

Procedimento Prazo
Aprovação da Comissão de Seleção de Projetos 19 de dezembro de 2017

Aprovação do edital em plenária do CEDICA/RS 26 de dezembro de 2017

Publicação da Comissão de Seleção e do Edital no DOE até 29 de dezembro de 2017

Publicação nos sites do CEDICA (www.cedica.rs.gov.br) e da SDSTJDH
(www.sdstjdh.rs.gov.br)

até 29 de dezembro de 2017

Cadastramento dos Projetos de 16 de janeiro até 28 de fevereiro de 2018
Capacitação para Cadastramento das Organizações da Sociedade Civil
e Órgãos Públicos

entre 16 e 19 de janeiro de 2018

Avaliação documental realizada pelo CEDICA/RS e SDSTJDH/RS até 09 de março de 2018
Publicação do resultado da triagem nos sites do CEDICA/RS
(www.cedica.rs.gov.br) e da SDSTJDH (www.sdstjdh.rs.gov.br);

até 12 de março de 2018

Recurso 2 dias úteis após publicação nos sites das 8h do dia 13 de março às 18h do dia 14 de março
de 2018

Retorno do CEDICA/RS aos recorrentes em no máximo 3 dias úteis até 19 de março de 2018
Publicação do resultado final dos recursos até às 18h do dia 19 de março de 2018
Análise pela Comissão de Seleção até 18 de abril de 2018
Aprovação em Plenária Ordinária 24 de abril de 2018
Divulgação dos Projetos Aprovados nos sites do CEDICA/RS
(www.cedica.rs.gov.br) e da SDSTJDH (www.sdstjdh.rs.gov.br) e
posteriormente no DOE

até 30 de abril de 2018

Capítulo IX – Dos Convênios e Parcerias

Art. 16 A formalização dos Convênios ou Parcerias dar-se-á a partir da comunicação oficial da Secretaria de Desenvolvimento
Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos – SDSTJDH aos habilitados e ao CEDICA/RS.

Parágrafo único. A formalização dos Convênios ou Parcerias dar-se-á por meio do instrumento Termo de Fomento quando se
tratar de Organização da Sociedade Civil e Convênio quando se tratar de Órgão Público.

Art. 17 Os Convênios e Parcerias serão firmados em conformidade com a legislação vigente, especialmente com a Lei nº
13.019/14, o Decreto Estadual 53.175/16 e as Instruções Normativas da Contadoria n° 05 e 06/2016 da Contadoria e Auditoria
Geral do Estado - CAGE, disponibilizadas no site do CEDICA (www.cedica.rs.gov.br), e no site da SDSTJDH
(www.sdstjdh.rs.gov.br);
Parágrafo único. Os documentos necessários para fins de Convênios e Parcerias serão solicitados após a aprovação dos
projetos, conforme instrução da Divisão de Convênios da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos
Humanos – SDSTJDH.

Capítulo X – Prestação de contas

Art. 18 A Prestação de Contas deverá obedecer às normas das instruções normativas da CAGE e demais orientações da
Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos.

Art. 19 A prestação de Contas deverá conter apresentação de relatório qualitativo/quantitativo da execução do Convênio/Termo de
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