
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de

Nova Petrópolis

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO COMDICA Nº 001/2022

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Nova Petrópolis,  no uso das

atribuições  que  lhes  são  conferidas  pela  LEI  MUNICIPAL No 3.081,  DE 14/02/2003  e  LEI

MUNICIPAL No 4.503, DE 29/05/2015, com base na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e

alterações posteriores, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção

de  propostas  apresentadas  por  instituições  interessadas  na  aplicação  de  recursos  oriundos  do

Fundo Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente,  em ações governamentais  e não-

governamentais  civis,  voltados  ao  atendimento  de  crianças  e  adolescentes  que  estejam  em

consonância  com  as  Políticas  Públicas  da  Criança  e  do  Adolescente  do  município  de  Nova

Petrópolis - RS, definidas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Capítulo I – Dos Objetivos 

1.1 Objetivo geral: Seleção e financiamento de projetos que tenham por foco atuação dentro da

política  de proteção integral  à  criança  e ao adolescente,  nos limites  estabelecidos  no presente

Edital. 

1.2 Objetivo específico:  Ênfase na  promoção integral,  defesa e controle para a efetivação dos

direitos humanos da criança e do adolescente de forma prioritária, particularmente das seguintes

ações: 

I. Implementar e fortalecer ações preventivas e/ ou protetivas para crianças e adolescentes em

situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e/ou social;

II. Promover o fortalecimento do trabalho em rede e parcerias;

III. Realizar ações integradas nas áreas da educação, saúde e assistência social; 

IV. Promover atividades relacionadas ao esporte, cultura e lazer;

Capítulo II – Das Linhas de Financiamento 

2.1  Serão  aceitos projetos  que  objetivem  atender  crianças  e  adolescentes,  com  ênfase  no
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fortalecimento de vínculos familiares e convivência comunitária, conforme linhas descritas abaixo e

aos protocolos COVID-19 seguidos pelo município de Nova Petrópolis.

2.2 Os projetos deverão ater-se a pelo menos um dos seguintes temas:

Linha de Financiamento 

1. Enfrentamento da violência doméstica, física, psicológica, sexual, bem como as

demais formas de violência contra crianças e adolescentes.

2. Atendimento ao adolescente e jovem até 21 anos de idade em cumprimento de

medida socioeducativa de semiliberdade e meio aberto e egressos, especialmente para

inserção profissional.

3.  Atendimento  aos  adolescentes  em  situação  de  vulnerabilidade  social,

especialmente na garantia dos direitos sexuais e reprodutivos, saúde e higiene, bem

como diálogo sobre questões relacionadas a gênero e diversidade sexual.

4.  Erradicação  do  trabalho  infantil,  exploração  sexual,  proteção  no  trabalho  e

promoção da profissionalização e inserção de adolescentes no mercado de trabalho.

5. Atendimento a crianças e adolescentes com deficiência;

6. Atendimento a crianças e adolescentes em acolhimento institucional e familiar, 

bem como egressos destas instituições e suas famílias;

Capítulo III – Dos Recursos 

3.1 A previsão total de recursos, provenientes da conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e

do Adolescente – FMDCA, para contemplar os projetos deste Edital, é de R$ 100.000,00 (cem mil

reais).

3.2 O valor máximo individual dos projetos financiados por este edital será de até R$ 10.000,00 (dez

mil reais).

3.3 O valor que não for utilizado em quaisquer das linhas de financiamento referidas no item 2.2 deste

Edital, deverá retornar ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA. 

3.4 Os projetos propostos neste Edital pelas instituições não precisarão prever contrapartida.

3.5.  A  destinação  dos  recursos  classificados  como  de  CAPITAL/INVESTIMENTO  e  de

CUSTEIO/CORRENTE,  será aplicado, conforme a demanda do projeto,  a critério de cada entidade,

mediante prestação de contas.
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3.6 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. 

3.7 A aquisição de equipamentos permanentes deve ser coerente com o Projeto.

3.8 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 

4.1  As  vedações  deverão  observar  o  que  preceituam  os  artigos  42  e  43  do  Decreto  Estadual  n.º

53.175/2016,  de  26  de  agosto  de  2016,  em  sua  integralidade,  a  IN  05,  de  27  de  dezembro  de

2016/CAGE/SEFAZ e o contido no art. 39, da Lei 13.019/2014.

4.2 Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista neste Edital a organização da

sociedade civil que: 

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no

território nacional; 

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou de

entidade da administração pública estadual, estendendo-se a vedação  aos respectivos cônjuges ou

companheiros, bem como parentes em linha reta,  colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública estadual nos últimos cinco anos,

exceto se: 

a)  for  sanada  a  irregularidade  que  motivou  a  rejeição  e  quitados  os  débitos  eventualmente

imputados; 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; e

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito  

suspensivo; 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; e 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; VI - tenha

tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de Contas de qualquer esfera

da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos oito anos; e 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 
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a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos oito anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou de

função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade administrativa, enquanto durarem os prazos

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal no 8.429, de 2 de junho de 1992; e

d) que tenha sido dirigente de organização da sociedade civil cujas contas, durante sua gestão,

tenham sido rejeitadas pela administração pública estadual, federal ou municipal,  ou objeto de

parecer adverso da CAGE, nos últimos oito anos. 

VIII - tenha registro de pendência ativa no CADIN/RS, no Cadastro de Fornecedores Impedidos

de  Licitar  e  Contratar  com a  Administração  Pública  Estadual  -  CFIL/RS  ou  no  Cadastro  de

Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM. 

4.3  É  igualmente  vedada  à  transferência  de  novos  recursos  no  âmbito  de  parcerias  em execução,

excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário

ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do

órgão ou da entidade da administração pública municipal, sob pena de responsabilidade solidária.

4.4  Em qualquer das hipóteses previstas  no item 4.2, persiste o impedimento para celebrar  parceria

enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da

sociedade civil ou seu dirigente. 

4.5  Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2º, do item 4.2, não serão considerados

débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública estadual ou que

tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação regular no

parcelamento. 

4.6 A vedação prevista no inciso III, do item 4.2, não se aplica à celebração de parcerias com entidades

que,  pela  sua própria  natureza,  sejam constituídas  pelas  autoridades  referidas  naquele  inciso,  sendo

vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou no acordo de

cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público. 

4.7  Não são considerados membros de Poder os integrantes  de conselhos de direitos  e de políticas

públicas. 

4.8  É vedada a  celebração de parcerias  previstas neste  Edital que tenham por objeto,  envolvam ou

incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do

poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado.

4.9 É obrigatório as entidades possuírem registro no COMDICA há no mínimo seis meses e ter inscrição

do programa adequado ao objetivo do projeto apresentado.
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4.10 As instituições governamentais e não-governamentais que compõem a Diretoria do COMDICA de

Nova  Petrópolis  poderão  encaminhar  projetos.  No  entanto,  conforme  artigo  17  da  Resolução

CONANDA nº 137/2010,  nos  processos de seleção de projetos  nos quais as entidades  e  os órgãos

públicos ou privados representados no COMDICA de Nova Petrópolis figurem como beneficiários dos

recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente,  os mesmos não poderão participar da

Comissão de Avaliação e deverão abster-se do direito de voto.

Capítulo V – Da inscrição do projeto

5.1 A inscrição dos projetos, acompanhados dos respectivos planos de trabalho, deverão ser entregues

junto à prefeitura de Nova Petrópolis. 

5.2 As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado contendo o Plano de Trabalho, com

identificação da instituição proponente e meios de contato,  com a inscrição “Proposta – Edital  de

Chamamento Público nº 001/2022”, e entregues pessoalmente para a Comissão de Avaliação, junto à

Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, situada na Rua Sete de Setembro, 330, 2º piso, bairro Centro,

Nova Petrópolis/RS.

5.3 Não haverá inscrição condicional ou extemporânea, nem inscrição por correspondência ou email.

5.4  As inscrições serão  efetuadas no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia útil

posterior  a  data  de  publicação  deste  Edital  no  sítio  eletrônico  da  prefeitura  de  Nova  Petrópolis

https://www.novapetropolis.rs.gov.br

5.5 Não há limites de projetos a serem enviados pelas instituições, mas as mesmas deverão realizar

uma inscrição específica para cada projeto encaminhado.   

5.5.1 Não há número mínimo, nem máximo, de projetos a serem aprovados por instituição. No entanto,

será beneficiado um projeto por instituição, dentre os projetos aprovados. Sobrando recursos, a intuição

que tiver mais de um projeto aprovado poderá receber benefícios para executá-lo, conforme os critérios

de classificação deste Edital. 

5.6 A instituição deverá seguir o modelo de plano de trabalho constante do Anexo IV deste Edital. 

em consonância com as exigências da Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal 047/2017.

5.7 O projeto e o plano de trabalho apresentados deverão:

I. ser apresentados em folhas timbradas da instituição;

II.  conter  páginas  numeradas  sequencialmente,  rubricadas  e  assinadas  pelo  representante  legal  da

instituição; 

5.8 Não há quantidade mínima ou máxima de dias para o desenvolvimento do projeto. No entanto, o

fechamento do projeto não pode ultrapassar o dia 30 de novembro de 2022.

5.9 Consideram-se documentos indispensáveis para cadastramento dos projetos: 

1. Plano de trabalho;
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2. Cópia do Estatuto;

3. Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício;

4. Cadastro do órgão ou entidade e do dirigente no COMDICA;

5. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;

6. Cópia do CPF e RG do representante legal da entidade;

7. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, abrangendo as contribuições sociais;

8. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual;

9. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal;

10. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

11. Prova  de  inexistência  de  débitos  inadimplidos  perante  a  Justiça  do  Trabalho,  mediante  a

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943 (CNDT);

12. Certidão  contendo  o  nome de  todos  os  dirigentes  e  conselheiros  da  entidade,  com CPF e

período de atuação;

13. Certidão contendo o nome do contador  responsável  pela  organização e respectiva cópia da

certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade;

14. Declaração contendo o nome do gestor responsável pelo controle administrativo, financeiro e

de execução de parcerias (pessoa que lida diretamente com o projeto – não é o presidente

dirigente);

15. Declaração de início de atividades da instituição conforme Lei Federal 13019/2016 (mínimo

um ano);

16. Declaração de conta bancária específica (conta corrente ou conta poupança);

17. Declaração de ciência e concordância dos termos deste Edital, conforme modelo do anexo 1;

18. Comprovação  de  experiência  prévia,  relatório  de  atividades  já  desenvolvidas,  inclusive

notícias,  publicações,  pesquisas,  e  atestados  de  capacidade  técnica  emitidos  por  outras

instituições ou órgãos públicos, dentre outros. 

19. Declaração que possui  as instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional

para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto em questão, conforme modelo

do anexo II deste Edital;

20. Relação do quadro dirigente atual da instituição, com qualificação completa de cada um (nome,

estado civil, profissão, documento de identificação, número de registro no Cadastro Nacional 

de Pessoas Físicas - CPF, endereço completo);

21. Comprovantes de endereço da sede da instituição;

22. Declaração do dirigente máximo da instituição pela veracidade de todas suas informações.

5.9.1 As Instituições Governamentais, devido a sua característica peculiar, sujeitam-se a dispensa dos

documentos solicitados, caso não os possua.
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5.10 A inscrição de projeto com documentos incompletos será indeferida pela Comissão de Avaliação. 

CAPÍTULO VI – Da apresentação dos documentos para habilitação

6.1 A inscrição do projeto será efetuada por via impressa, conforme disposto no Capítulo V.

6.2  A  critério  da  Comissão  de  Avaliação  poderá  ser  exigida  a  apresentação  dos  originais  para

conferência e validação de cópias de documentos. 

Capítulo VII – Requisitos eliminatórios 

7.1 Os projetos que não atenderem ao disposto neste edital, serão eliminados por ocasião da avaliação

documental e técnica realizada pela Comissão de Avaliação.

Capítulo VIII – Da Avaliação dos projetos

8.1  Os projetos serão avaliados pela Comissão de Avaliação de Monitoramento e Acompanhamento

das Parcerias da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis.  

8.2. As propostas, conforme critérios definidos neste Edital, serão recebidas para análise da Comissão

de Avaliação, até o dia 16/2/2022.

8.3 Nesta  etapa,  de  caráter  eliminatório  e  classificatório,  a  Comissão  de  Avaliação  analisará  as

propostas apresentadas pelas instituições concorrentes. A análise e julgamento de cada proposta será

realizado  pela  Comissão  de  Avaliação,  que  terá  total  independência  técnica  para  exercer  seu

julgamento. 

8.4. A Comissão de Avaliação terá o prazo estabelecido no cronograma para conclusão do julgamento

das propostas e divulgação do resultado preliminar  do processo de seleção,  podendo tal  prazo ser

prorrogado por igual período, uma única vez, de forma devidamente justificada. 

8.5 As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na

Tabela 1 abaixo, observado o presente Edital.

8.6 A avaliação  individualizada  e  a  pontuação  serão  feitas  com base  nos  critérios  de  julgamento

apresentados no quadro a seguir:

Tabela 1 - Critérios de Julgamento: 

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação Pontuação

Máxima por

Item
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(A) Informações sobre ações a serem

executadas,  metas  a  serem atingidas,

indicadores  que  aferirão  o

cumprimento das metas e prazos para

a  execução  das  ações  e  para  o

cumprimento das metas.

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos)

 -  Grau satisfatório de atendimento (2,0

pontos) 

-  O  não  atendimento  ou  o  atendimento

insatisfatório (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste

critério implica eliminação da proposta. 

4,0

(B)  Adequação  da  proposta  aos

objetivos da política, do plano de ação

em que se insere a parceria. 

- Grau pleno de adequação (2,0) 

- Grau satisfatório de adequação (1,0) 

-  O  não  atendimento  ou  o  atendimento

insatisfatório  do  requisito  de  adequação

(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste

critério implica a eliminação da proposta,

por força do caput do art.  27 da Lei nº

13.019, de 2014. 

2,0

(C) Descrição  da realidade  objeto da

parceria e do nexo entre essa realidade

e a atividade ou projeto proposto. 

- Grau pleno da descrição (2,0) 

- Grau satisfatório da descrição (1,0)

 - O não atendimento ou o atendimento

insatisfatório (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste

critério implica eliminação da proposta. 

2,0

(D) Adequação técnica (recursos

humanos  e  materiais

compatíveis com o projeto) 

-  Grau  pleno  de  capacidade  técnico-

operacional (2,0). 

- Grau satisfatório de capacidade técnico-

operacional (1,0).

 - O não atendimento ou o atendimento

insatisfatório do requisito  de capacidade

técnico-operacional (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste

critério  implica  eliminação  da  proposta,

por  falta  de  capacidade  técnica  e

operacional da instituição (art. 33, caput,

inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de

2,0
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2014). 

Pontuação Máxima Global 10,0

8.6.1. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento (D),

deverá  acarretar  a  eliminação  da  proposta,  podendo  ensejar,  ainda,  a  aplicação  de  sanção

administrativa  contra  a  instituição  proponente  e  comunicação  do fato  às  autoridades  competentes,

inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. 

8.7 Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;

b)  que  recebam nota  “zero”  nos  critérios  de  julgamento  (A),  (B),  (C)  ou  (D);  ou  ainda  que  não

contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo

com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os

indicadores  que aferirão o cumprimento das metas;  os prazos para a execução das ações e para o

cumprimento das metas; e o valor global proposto;

c) que estejam em desacordo com o edital; ou

d) cujo valor global estiver acima do teto previstos no item 3.2, observando-se o disposto no capítulo

III deste Edital 

8.8 As propostas classificadas, serão em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida

com base na Tabela 1, assim considerada a média aritmética das notas lançadas  por cada um dos

membros da Comissão de Avaliação, em relação a cada um dos critérios de julgamento.

8.9 No caso de empate  entre  duas ou mais  propostas,  o  desempate  será feito  com base na maior

pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será

feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (D) e (C).

Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo de

constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.

Capítulo IX - Da divulgação do resultado 

9.1 O COMDICA de Nova Petrópolis  divulgará  o resultado preliminar  do processo de seleção na

página do sítio eletrônico da prefeitura municipal https://www.novapetropolis.rs.gov.br, iniciando-se o

prazo para recurso. 

9.2 Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.

9.2.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso

administrativo, no prazo de 4 (quatro) dias úteis, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a

proferiu. 
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9.2.2. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de

seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos.

9.3 Análise dos recursos pela Comissão de Avaliação.

9.3.1 Havendo recursos, a Comissão de Avaliação os analisará.

9.3.2 Recebido o recurso, a Comissão de Avaliação poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 4

(quatro) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões.

9.3.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 7

(sete) dias corridos, contado a partir do último dia de prazo para a interposição do recurso. Não caberá

novo recurso contra esta decisão.

9.4 Na contagem dos prazos,  exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.  Os prazos se

iniciam e  expiram  exclusivamente  em dia  útil  no  âmbito  do  órgão  ou  entidade  responsável  pela

condução do processo de seleção.

9.5 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6 Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões

recursais proferidas (se houver).

Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o COMDICA

de  Nova  Petrópolis  divulgará  o  resultado  no  sítio  eletrônico  da  prefeitura  de  Nova  Petrópolis

https://www.novapetropolis.rs.gov.br,  as  decisões  recursais  proferidas  e  o  resultado  definitivo  do

processo de seleção.

9.7 A homologação não gera direito para a instituição à celebração da parceria.

9.8 Julgados os recursos, o COMDICA divulgará o resultado final.

Capítulo X – Dos Prazos 

10.1 O presente edital seguirá o cronograma abaixo:

CRONOGRAMA: 

DESCRIÇÃO DATA

Publicação do Edital de Chamamento Público 17/1/2022

Envio das propostas pelas instituições. 18/1/2022 a 16/2/2022

Etapa  de  avaliação  das  propostas  pela  Comissão  de

Avaliação. 

17/2/2022 a 24/2/2022

Divulgação do resultado preliminar. 25/2/2022

Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 28/2/2022 a 7/3/2022
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Análise dos recursos pela Comissão de Avaliação. 8/3/2022 a 11/3/2022

Homologação e publicação do resultado definitivo da

fase de seleção, se não houver recursos. 

8/3/2022

Homologação e publicação do resultado definitivo da

fase de seleção, após recursos

14/3/2022

Execução do projeto Até dia 30/11/2022

Prestação de contas Até dia 31/12/2022

Capítulo XI – Das Parcerias 

11.1 A formalização das Parcerias dar-se-á por intermédio de Termo de Fomento. 

11.2 A comunicação oficial será publicada no sítio eletrônico da prefeitura de Nova Petrópolis 

https://www.novapetropolis.rs.gov.br   

11.3 As Parcerias serão firmados em conformidade com a legislação vigente, especialmente com a Lei

nº 13.019/14 e o Decreto Estadual 53.175/16.

Capítulo XII – Prestação de contas/da Transparência e do Controle

12.1  A relação de todos os atos relativos às parcerias e os respectivos planos de trabalho deverá ser

mantido/alimentado no sítio oficial da internet (portal da transparência) parcerias e convênios;

12.2 A prestação de Contas é contínua e deverá iniciar assim que for depositado o recurso, todas as

notas deverão conter o número da parceria e identificação FMCA e ser anexado ao portal no máximo

dez dias após a transferência do pagamento.

I-  A  instituição  deverá  divulgar  na  Internet  e  em  locais  visíveis  de  suas  sedes  sociais  e  dos

estabelecimentos em que exerça as suas ações a parceria celebrada com administração pública;

II- Anexar as listas com os nomes dos beneficiados nas atividades;

III- Anexar fotos das atividades realizadas;

IV-  Anexar  ao  portal  mensalmente  o  relatório  qualitativo/quantitativo  da  execução  do  Termo  de

fomento,  para  possibilitar  o  acompanhamento  pelo  gestor  da  parceria  pela  Comissão  de

Monitoramento e Avaliação e pelo COMDICA;

V- Ao término da parceria incluir relatório de execução final, relatório de execução financeira, e ata de

aprovação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com parecer quanto à

execução física do projeto e ao impacto social do projeto desenvolvido. 

12.3  O Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  deverá  emitir  parecer  da
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execução física do projeto ao seu final, bem como realizar fiscalização periódica, independentemente

da competência de outros órgãos públicos. 

Capítulo XIII – Das Disposições Finais 

13.1  Informações  e  dúvidas  poderão  ser  encaminhadas  ao  e-mail  do  COMDICA

(comdica@novapetropolis.rs.gov.br).

13.2 Demais situações não constantes do edital serão avaliadas pela assembleia do COMDICA. 

13.3 Este edital tem vigência até o último dia útil do mês de dezembro de 2022. 

Nova Petrópolis, RS, 17 de Janeiro de 2022.

_________________________________________________________
1º Tenente Marcelino Gava (Brigada Militar)

Presidente do COMDICA
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 (MODELO) 

ANEXO I

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a (razão social  da entidade)  está ciente  e concorda com as disposições previstas no Edital  de

Chamamento Público nº 01/2022 e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela

veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Nova Petrópolis, xx de xxx de 2022.

...........................................................................................

Presidente
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(MODELO)

ANEXO II

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a (razão

social da entidade), dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades

ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.

OU

pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais  para o desenvolvimento das

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas

estabelecidas.

OU

dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou

adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a proposta encaminhada

para a administração. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.

Nova Petrópolis, xx de xx de 2022.

.....................................................................................

Presidente
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(MODELO)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DA RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro  para  os  devidos  fins,  em nome da  (razão  social  da  entidade),  que  não há  no  quadro  de

dirigentes  abaixo  identificados:  (a)  membro  de  Poder  ou  do  Ministério  Público  ou  dirigente  de  órgão ou

entidade da administração municipal de Nova Petrópolis; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nome do dirigente e

cargo que ocupa na OSC

Carteira de identidade, órgão

expedidor e CPF

Endereço residencial,

telefone e e-mail

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado

público,  inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança,  de órgão ou entidade da

administração municipal de Nova Petrópolis, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral

ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes

orçamentárias;

Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) dirigente de órgão ou entidade da

administração pública municipal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal de Nova Petrópolis,

ou  seu  cônjuge,  companheiro  ou  parente  em  linha  reta,  colateral  ou  por  afinidade,  até  o  segundo  grau,

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais

condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes

eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens,

direitos e valores.

Nova Petrópolis, xx de xxx de 2022.

...........................................................................................

Presidente
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(MODELO)

ANEXO IV

PLANO DE TRABALHO

QUADRO 1- DADOS CADASTRAIS DO (A) PROPONENTE

Entidade Proponente:

Cidade: UF:

Banco: Ag. Conta Corrente:

Nome do Presidente

RG./Órgão Expedidor: E-mail:

Endereço:

QUADRO 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: 

Período de Execução: Início: Término:

Identificação do Objeto:

Justificativa da Proposição: 

QUADRO 3 - DESCRIÇÃO DA REALIDADE
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QUADRO 4 - DESCRIÇÃO DAS METAS

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

Meta Etapa Especificação Duração

QUADRO  5  -  FORMA  DE  EXECUÇÃO  DAS  ATIVIDADES  OU  DOS  PROJETOS  E  DE

CUMPRIMENTO DAS METAS A ELES ATRELADOS 

Metas Atividades Correspondentes

QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO

DO CUMPRIMENTO DAS METAS

QUADRO 7 - PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA EXCECUÇÃO

DAS ATIVIDADES OU PROJETOS ABRANGIDOS PELA PARCERIA 

RECEITAS DESPESAS

FONTE 

(ORIGE

M)

DESCRIÇÃ

O

VALO

R

FONT

E

DESCRIÇÃ

O

VALO

R 

TOTAL
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QUADRO 8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)

PARCEIRO PÚBLICO

1° mês 2° mês 3° mês 4° mês 5° mês 6° mês

7° mês 8° mês 9° mês 10°

mês

11º

mês

12º

mês

Nova Petrópolis, xx de xxx de 2022.

...........................................................................................

Presidente
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