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C0rmlcA
Conse[ho dos Direitos da Crianga e do Adolescente de Victor Graeff

EDITAL DE CHAMAMENT0 PUBLIC0
COMDICA N° 001/2022

0  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Crianea  e  Adolescente  de  Victor

Graeff,  no  uso  das  atribuig6es  legais  e  Lei    Municipal  n°  341,  de  23  de

dezembro de 1999 e alterap5es posteriores, toma ptiblico o presente Edital de

Chamamento  Ptiblico  visando  a  selegao  de  propostas  apresentadas  por

instituic5es   interessadas   na   aplicagao   de   recursos   oriundos   do    Fundo

Municipal dos Direitos da Crianca e do Adolescente, voltados ao atendimento

de crianeas e adolescentes e que estejan em consonincia com as Politicas

Pdblicas da Crianca e do Adolescente do municfpio.

Capitulo I -Dos Objetivos

1.1  Seleg5o e financiamento de projetos que tenham por foco atuapao dentro

da  politica  de  protecao  integral  a  crianca  e  ao  adolescente,  nos  limites

estabelecidos no presente Edital.

Capitulo 11 - Das Linhas de Financiamento

2.1   Serfro  aceitos   projetos   que   objetivem   atender   criangas   e   adolescentes,

com   enfase   no

fortalecimento de vinculos familiares e convivencia comunitaria.

2.2 0s projetos deverao ater-se a pelo menos urn dos seguintes temas:

a) Enfrentamento de quaisquer violencia contra criangas e adolescentes;

b) Atendimento a criancas e adolescentes em situaeao de vulnerabilidade  social, na

garantia de satide e higiene, ben como dialogo sobre quest6es relacionadas a

genero e diversidade sexual;
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c) Atendimento a criangas e adolescentes com deficiencia;

d) Atendimento a criangas e adolescentes em acolhimento institucional e faniliar,

bern como egressos destas instituig5es e sues fanilias.

Capitulo Ill -Dos Recursos

3.1 A previsao total de recursos, provenientes da conta do Fundo Municipal dos

Direitos da Crianga e do Adolescente - COMDICA, para contemplar os projetos

deste Edital, 6 de R$ 10.000,00 (dez nil reais).

3.2 0 valor maximo individual dos projetos financiados por este Edital sera de ate

R$  1.000,00 (mil reais).

3.3 0  valor  que  nao  for  utilizado  em  quaisquer  das  linhas  de  financiamento

referidas no item 2.2 deste Edital, devera retomar ao Fundo Municipal dos Direitos

da Crianga e do Adolescente - COMDICA.

3.4 0s  projetos  propostos  neste  Edital  pelas  instituic6es  nao  precisarao  prever

contrapartida.

3.5 Sera pemitida a utilizapao dos recursos para obras de reforma e/ou anpliagao

para adequapao de acessibilidade, adequapao da vigilincia sanitdria e/ou aquisigao

de veiculos para uso exclusivo do projeto.

Capitulo IV -Da inscri§ao do projeto

4.1 A inscricao dos projetos, acompanhados dos respectivos planos de trabalho,

deverao   ser   entregues   junta   a   prefeitura   municipal   de   Victor   Graeff,

exclusivamente em via impressa.

4.2 A inscrigao dos projetos, acompanhados dos respectivos planos de trabalho,

devefao    ser   entregues   junto    a   prefeitura   municipal   de   Victor   Graeff,

exclusivamente em via impressa.

4.3 As  propostas  deverao  ser  encaminhadas  em  envelope  fechado  contendo  o

Plano de Trabalho, com identificapao da instituigao proponente e meios de contato,

com  a  inscricao  "Proposta -  Edital  de  Chamaniento  Pdblico  n°  001/2022",  e

entregues  pessoalmente  para  a  Comissao   de  Avaliagao,  junto   a  Prefeitura

Municipal de Victor Graeff, situada na Avenida Jo fro Amann, 690, bairro Centro.

4.4Nao  havera  inscrigfo   condicional   ou  extemporanea,   nem  inscrigao   por
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correspondencia ou email.

4.5 Nao ha limites de projetos a serem enviados pelas instituig6es, mas as mesmas

deverao realizar uma inscricao especifica para cada projeto encaninhado.

4.6 A instituicao devera seguir o modelo de plano de trabalho constante do Anexo

Ill deste Edital.

4.7Nao ha quantidade minima ou maxima de dias para o desenvolvimento  do

projeto.  No  entanto,  ofechamento do projeto nao pode ultrapassar o dia 20 de

dezembro de 2022.

4.8 Consideram-se documentos indispensaveis para cadastramento dos projetos:

a)  Plano de trabalho;

b)  C6pia do Estatuto;

c)  C6pia da ata de eleigao da diretoria em exercfcio;

d)  Cadastro Nacional de Pessoa Juridica - CNPJ;

e)  C6pia do CPF e RG do representante legal da entidade;

P   Declarapao de ciencia e concordancia dos termos deste Edital, conforme modelo

constante no anexo I;

g)  Relapao do quadro dirigente atual da instituigao, com qualificapao completa
de  cada  urn  (none,estado  civil,  profissao,  documento  de  identificapao,  CPF,

enderego complcto).

4.9 A  inscricao  de  projeto  com  documentos  incompletos  sera  indeferida  pela

Comissao de Avaliapao.

Capitulo V - Das vedac6es

5.1 Ficara impedida de  celebrar qualquer modalidade  de  parceria prevista neste
Edital a organizapao da sociedade civil que:
I-     nao esteja regularmente constituida ou, se estrangeira, nao esteja autorizada

a funcionar noterrit6rio nacional;

11-   esteja omissa no clever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

5.2  i igualmente vedada a transferencia de novos recursos no inbito de parcerias
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em execngao,  excetuando-se  os casos de  servicos essenciais que  nao  podem ser

adiados sob pena de prejuizo  ao erario  ou a populapao,  desde que precedida de

expressa e fundamentada autorizapao do dirigente maximo do 6rgao ou da entidade

da administrapao pfrolica municipal, sob pena de responsabilidade solidaria.

53 Nao sao considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos

e de politicas ptiblicas.

5.4 i vedada a celebragao de parcerias previstas neste Edital que tenhan por objeto,

envolvam ou incluam, direta ou indiretanente, delegapao das fung6es de regulapao,

de fiscalizapao, de exercicio do poder de policia ou de outras atividades exclusivas

de Estado.

5.5 Estarao  impedidos  de  participar as  Organizap6es  da  Sociedade  Civil  que  se

enqundrarem no art. 39 da Lei Federal n.°13.019 de 2014 ou que tenham qualquer

outro impedimento legal para contratar com a Adminstrapao Pdblica Municipal.

Capitulo VI -Da Avaliacao dos projetos

6.1 0s projetos serao avaliados pela Comissao de Avaliapao.

6.2 As propostas, serfro analisadas de acordo com a finalidade do projeto e dotapao

orgamentala.

6.3 Serao eliminadas aquelas propostas/projetos que nao atenderem ao disposto

neste Edital ou pela irregularidade documental e tecnica.

6.4 A crit6rio da Comissao de Avaliagao podera ser exigida a apresentapfro dos

originais para conferencia e validapao de c6pias de documentos.

Capitulo VII- Da divulgacao do resultado

7.1 0 COMDICA divulgara o resultado preliminar do processo de selegao na pagina

do sitio eletr6nico da prefeitura municipal httos://victorgraeff.rs. gov.br

Capitulo VIII- Dos Prazos

8.1  0 presente edital seguifa o cronograma abaixo:

CRONOGRARA:

DESCRICAO DATA
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Publicapao do Edital de Chanamento Ptiblico 17/06/2022    I

Envio das propostas pelas instituie5es.
28;:;(2:i2a           I

Etapa de  avaliapao  das  propostas  pela  Comissao  de 21/07/2022 a2:Siori2!m:2.

Avaliapao.

Divulgapao do resultado preliminar. 29/o7/2022     _1

Interposigao de recursos contra o resultado preliminar. 01/08/2022 a15/08/2022

Analise dos recursos pela Comissao de Avaliaqao. 16/08/2022 a19/08/2022

Homologapao e publicagao do resultado definitivo da 22/08/2022

fase de selegao, se nao houver recursos.

Homologapao  e publicapao do resultado definitivo da 29/08/2022

fase de selegao, ap6s recursos.

Execugao do projeto. Ate dia20/12/2022

Prestapao de contas. Ate dia30/12/2022

Capitulo IX - Das Parcerias

9.1 A formalizapao das Parcerias dar-se-a por intermedio de instnmento adequndo,

conforme previsao legal.

9.2 A comunicapfo oficial sera publicada no sitio eletr6nico da prefeitura municipal

https://victorgraeff.rs.gov.br/

Capitulo X - Das Disposic6es Finais

10.1  A prestapao de contas dos recursos financeiros investidos dan-se-a de acordo

com a legislagao aplicavel.

10.2 0s casos omissos deste Edital, serao decididos pelo COMDICA.

Victor Graeff, RS,17 de junho de 2022.

Silvia Cristina Marquetti Wentz
Presidente do COMDICA
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EXO 11

DECLARACAO DA RELACAO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em none da (razao social da entidade), que nao ha no qundro de

dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Minist6rio Ptiblico ou dirigente de

6rgaoouentidadedaadministrapaomunicipaldeVictorGraeff;ou(b)c6njuge,companheiroou

parente em linha reta,colateral ou por afinidade, ate o segundo grau.

RELACAO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nome do dirigente e Carteira de identidade, 6rgfro Enderego residencial,

cargo que ocupa expedidor e CPF telefone e e-mail

Nao  contratara com recursos  da parceria,  para prestagao  de  servigos,  servidor  ou empregado

ptiblico, inclusive aquele que exenga cargo em comissao ou funcao de confianca,  de 6rgao ou

entidade da administrapao municipal de Victor Graeff, ou seu c6njuge, companheiro  ou parente

em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o segundo grau, ressalvadas as hip6teses previstas

em lei especifica e na lei de diretrizes or?amentarias;

Nao serao remunerados, a qualquer tftulo, com os recursos repassados: (a) dirigente de 6rgao

ou entidade da administrapao ptiblica municipal; (b) servidor ou empregado ptiblico, inclusive

aquele  que  exerga  cargo  em  comissao  ou  funcao  de  confianca,  de  6rgao  ou  entidade  da

administrapao ptiblica municipal de Victor Graeff,ou seu c6njuge, companheiro ou parente em

linha reta, colateral ou por afinidade, ate o segundo grau, ressalvadas as hip6teses previstas em

lei especifica e na lei de diretrizes orgamentalas; e (c) pessoas naturais condenadas pela pratica

de crimes contra a administrap5o ptiblica ou contra o patrim6nio ptiblico, de crimes eleitorais

para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultapao de

bens, direitos e valores.

Victor Graeff, xx de xxx de 2022.

Presidente
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Titulo do Projeto:

Pen'odode_Execugao:            I  Infcio:                                          I  Termino:

Identificagao do Objeto:

Justificativa da Proposicao :

QUADRO 3 - DESCRICAO DA REALIDADE
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QUADRO 4 I DESCRICAO DAS METAS

o das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem executados

Meta Etapa Especificapao Durapao

-
DRO 5 - FORMA DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS

MetaS Atividades Correspondentes

RO 6 - DEFINICAO DOS PARAMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERICAO

DO CUMPRIMENTO DAS METAS

UADRO 7 - PREVISAO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXCECUCAO

DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA

RECEITAS DESPESAS

9

FONTE DES VALO FONTE DESCRICAO VALOR

(ORIGEM)
CRICAO R

TOTAL

Victor Graeff, xx de xxx de 2022.

Presidente
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