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Ata da Plenária Ordinária nº. 480 do Conselho Estadual dos 1 

Direitos da Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, 2 

realizada em 25 e 27 de agosto de 2020. 3 

 4 

 Às nove horas do dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte, deu-se início à Plenária 5 

ordinária nº 480 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 6 

CEDICA/RS, realizada de forma virtual pelo aplicativo Teams da Microsoft, coordenada pela 7 

Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) Conselheiros(as):  Andreia Paz (DPE), 8 

Charles Pranke (AMENCAR), Lúcia Flesch (USBEE), Isabel Friski (Fundação Proteção), Maria 9 

da Graça Malaguez (FERGS), Marta Gomes (FASE/RS), Juçara Vendrusculo (SJCDH), Lisiane 10 

dos Santos (UBEA), Patrícia Dias (PACRI), Danusa Cunha (SEDUC), Letícia Magalhães e 11 

Caroline Sérgio (OAB/RS), Simone Romanenco (SEC), Marcelo da Silva (FEAPAES), Ivonete 12 

Carvalho (DPGV/PC), Lino Morsh (Pastoral do Menor/CNBB), Arlindo Oliveira (BM), Alexsandra 13 

Araújo (FADERS) e Cleci de Lima (SES). Presentes também: Mariele Diotti e Carla Calero 14 

(SJCDH). A presidente Lúcia iniciou informando sobre a reunião, convocada pelo Conselho 15 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, que o CEDICA participou, dia 16 

14 de agosto. A reunião teve como pauta o formato de trabalho dos Conselhos Estaduais e da 17 

Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. A discussão foi sobre os 18 

desafios de realizar a primeira conferência virtual e efetivação da participação das delegações 19 

estaduais. Foi informado que o CONANDA deixou livre, para que cada CEDCA definisse 20 

questões pontuais sobre representação dos delegados. Lúcia solicitou que a conselheira Marta 21 

realizasse um relato sobre a reunião ampliada da comissão de políticas públicas sobre 22 

educação em tempos de pandemia. Marta informou que foram convidados diversos atores para 23 

discutir a pauta, mas que não foi possível avançar nos encaminhamentos. Relatou que há uma 24 

pressão das escolas particulares de educação infantil, para retornarem as atividades 25 

presenciais e que esta pauta precisará ser retomada. A conselheira Patrícia relatou que não há 26 

consenso entre Estado e Municípios sobre o retorno das aulas presencias. A conselheira 27 

Andreia disponibilizou no grupo de WhatsApp dos conselheiros, a notícia sobre o retorno das 28 

aulas presencias da educação infantil no dia 31 de agosto. Lúcia realizou manifestação em 29 

relação a não participação da Secretaria de Educação na reunião ampliada, considerou que 30 

mesmo justificando a ausência, soou como descaso com o controle social. Relatou que a 31 

Secretaria Estadual de Saúde, a partir do relato do presidente do Conselho Estadual de Saúde, 32 

não tem dado publicidade das suas resoluções do conselho quanto às discussões sobre o 33 

retorno as aulas. Andreia convidou o colegiado para participar das oficinas, para os 34 

Conselheiros Tutelares, que a Defensoria Pública do Estado estará promovendo no dia 28 de 35 

agosto. Informou sobre a reunião que participou com o Secretário Adjunto da SJCDH, Egon 36 

Marques, que teve como pauta o projeto de uso/distribuição de anticoncepcionais para 37 

adolescentes. Lúcia relatou que a discussão desta pauta é antiga e que é necessário cautela. 38 

Apontou a necessidade das comissões de legislação e normas e políticas públicas realizarem 39 

estudo sobre esta temática. A vice-presidente Ivonete informou sobre o espaço que está sendo 40 

disponibilizado na revista anual do Fórum Gaúcho de Aprendizagem Profissional – FOGAP. Foi 41 

sugerido realizar artigo sobre a realização dos círculos de diálogo com adolescentes. Ivonete 42 

informou sobre a reunião que participou no dia 24 de agosto, no Conselho de Desenvolvimento 43 

e Participação da Comunidade Negra – CODENE, sobre aprendizagem da população negra e 44 

quilombola. O CEDICA será convidado nos próximos dias para contribuir no diálogo. Ficou 45 

acordado que a conselheira Marta irá iniciar o artigo para a revista do FOGAP e após, Lúcia, 46 
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Charles e Lisiane contribuirão na escrita. Lúcia informou sobre o convite que o CEDICA 47 

recebeu da Consuelo Garcia, para participar dos seminários do projeto “Pesquisa, 48 

assessoramento e capacitação em vista do fortalecimento dos conselhos municipais de direitos 49 

da criança e do adolescente e Conselhos tutelares no RS” da AMENCAR. O conselheiro 50 

Charles informou que foi realizada uma reformulação nos seminários, para que eles possam 51 

ser formativos. Foram definidos os conselheiros que irão representar o CEDICA nos 52 

seminários: Dia 16/09 – Lúcia; 30/09 – Lisiane; 14/10 – Isabel ou Elisandra; 28/10 – Marta e 53 

11/11 – Patrícia. Editais FECA 2020:  Juçara informou que realizou consultas a CAGE e 54 

Assessoria Jurídica. Andreia realizou a revisão dos Editais. Ficou acordado retomar somente 55 

os pontos do edital n° 01/20 que estão destacados. Após leitura, foi sugerido verificar com a 56 

CAGE o formato de recebimento dos documentos, tendo em vista, a pandemia da COVID19. A 57 

consulta sobre a necessidade de recebimento de documentos físicos será encaminhada via 58 

processo PROA para CAGE. No capítulo VI foi incluída redação sobre apresentação de 59 

proposta técnica e documentação no portal. Juçara considerou inviável a realização de visitas 60 

técnicas de até 5 dias úteis nas instituições e sugeriu que os Conselhos Municipais realizassem 61 

as mesmas. Foram realizadas alterações e sugestões nos parágrafos do Edital. 62 

Encaminhamento: Encaminhar para a comissão de elaboração do Edital, alterações e 63 

apontamentos do colegiado, para que no segundo turno da plenária ordinária n° 480/20, seja 64 

apresentado editais com as adequações. Em votação: Aprovado por unanimidade pelos 12 65 

conselheiros presentes. Às nove horas do dia vinte e sete de agosto de dois mil e vinte, deu-se 66 

início ao segundo turno da Plenária ordinária nº 480 do Conselho Estadual dos Direitos da 67 

Criança e do Adolescente – CEDICA/RS, realizada de forma virtual pelo aplicativo Teams da 68 

Microsoft, coordenada pela Presidente Lúcia Flesch, estando presentes os(as) 69 

Conselheiros(as):  Andreia Paz (DPE), Charles Pranke (AMENCAR), Lúcia Flesch (USBEE), 70 

Maria da Graça Malaguez (FERGS), Marta Gomes (FASE/RS), Juçara Vendrusculo (SJCDH), 71 

Lisiane dos Santos (UBEA), Simone Romanenco (SEC), Ivonete Carvalho (DPGV/PC), Lino 72 

Morsh (Pastoral do Menor/CNBB), Cleci de Lima (SES), Alexsandra Araújo (FADERS) e Arlindo 73 

Oliveira (BM). Ausência Justificada: PACRI. Após a informação de que Lúcia, Andreia e Lisiane 74 

realizaram as revisões, foi retomada as discussões sobre os Editais FECA de 2020. Lúcia 75 

questionou quanto ao retorno da CAGE sobre o recebimento de documentos físicos, ao que 76 

Juçara respondeu realizando a leitura do e-mail da CAGE informando que é necessário a 77 

entrega dos documentos físicos, independente da pandemia. Foi discutido sobre os equívocos 78 

na nomenclatura dos modelos de projeto do edital. Em seguida discutiu-se qual modelo de 79 

projeto utilizar. Ivonete sugeriu utilizar modelo disponibilizado pela CAGE, para que não haja 80 

riscos de apontamentos. Foi sugerido considerar projeto análogo com o plano de trabalho. 81 

Encaminhamento: Suspender o edital enquanto a comissão de elaboração e a SJCDH não 82 

tiverem clareza sobre os documentos a serem apresentados. Juçara informou que a SJCDH irá 83 

recomendar realizar o Edital, conforme as instruções da CAGE. Lisiane relatou que a SJCDH 84 

deveria ter encaminhado a normativa atualizada da CAGE, para a comissão de elaboração do 85 

edital. Ressaltou que além da comissão de elaboração, todos os conselheiros deveriam ter lido 86 

a instrução normativa. Lúcia solicitou que Juçara verificasse o modelo de plano de trabalho 87 

encaminhado pelo setor de convênios da SJCDH, para celebração dos termos de colaboração 88 

com as organizações da sociedade civil. Após consulta, foi apontado que modelo de projeto e 89 

modelo de plano de trabalho são documentos distintos. Encaminhamento: Devido ao quórum 90 

da plenária, ficou acordado realizar votação do Edital n° 01/2020 pelo WhatsApp e e-mail do 91 

CEDICA. A partir deste edital que está finalizado, será realizada atualização dos demais termos 92 

de referência e edital para administração pública. Juçara sugeriu que edital e termos de 93 
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referência, também sejam discutidos por e-mail e WhatsApp, pois seguem o mesmo modelo do 94 

edital n° 01/20. Foi aprovado por unanimidade a manifestação da votação, somente por e-mail, 95 

para fins de registro. Caso haja necessidade, a discussão do edital, se dará na plenária 96 

extraordinária do dia 01 de setembro. Nada mais havendo a constar, eu Thanise Falcão, lavrei 97 

a presente ata, que subscrevo com a presidente Lúcia Flesch. 98 

 99 

                                            100 
               Thanise Falcão                                                                Lúcia Flesch               101 

        Secretária do CEDICA/RS                                        Presidente do CEDICA/RS 102 

 103 

 104 
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 115 
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 117 

 118 
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 140 

 141 

 142 

ANEXO 
 

EDITAL FECA Nº 01/ 2020 143 

 144 

A Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Rio Grande do Sul - 145 

SJCDH/RS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto n° 54.592/2019, e 146 

com base nas deliberações das plenárias do Conselho Estadual da Criança e do 147 

Adolescente - CEDICA/RS, resolve: 148 

 149 

Aprovar Edital FECA nº 01/2020 CEDICA/RS, no valor de R$ 2.010.000,00 (dois milhões 150 

e dez mil reais) com o objetivo de disponibilizar recursos oriundos do Fundo Estadual 151 

Para a Criança e o Adolescente – FECA para Organizações da Sociedade Civil – OSC, 152 

objetivando a viabilização de projetos voltados ao atendimento de crianças e 153 

adolescentes de forma direta e indireta. 154 

 155 

 156 

 157 

 158 

Porto Alegre, 27 de agosto de 2020. 159 

 160 

 161 

 162 

 163 

 164 

Mauro Hauschild 165 

Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos166 
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EDITAL FECA Nº 01/ 2020 167 

 168 

Dispõe sobre Edital de 169 

Chamamento Público às 170 

Organizações da 171 

Sociedade Civil para 172 

seleção e financiamento 173 

de projetos que tenham 174 

por foco a política de 175 

atenção à criança e ao 176 

adolescente. 177 

 178 

Art. 1º No uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Decreto n° 54.592/2019, de 179 

25 de abril de 2019, a Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH/RS e 180 

o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente do Rio Grande do Sul – 181 

CEDICA/RS, tornam público que estarão disponibilizando recursos oriundos do Fundo 182 

Estadual para a Criança e o Adolescente – FECA, para Organizações da Sociedade Civil - 183 

OSC, objetivando a viabilização de projetos voltados ao atendimento de crianças e 184 

adolescentes de forma direta e indireta. 185 

 186 

1 Capítulo I – Dos Objetivos 187 

 188 

 189 

Art. 2º Objetivo geral: Seleção e financiamento de projetos que tenham por foco a 190 

política de atenção à criança e ao adolescente, nos limites estabelecidos no presente 191 

Edital. 192 

Art. 3° Objetivo específico: Ênfase na promoção de direitos humanos e na proteção 193 

integral e prioritária do segmento criança e adolescente, particularmente das seguintes 194 

ações: 195 

I. Implementar e fortalecer ações preventivas e/ ou protetivas para crianças e 196 

adolescentes em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e/ou social; 197 

II. Promover o fortalecimento do trabalho em rede e parcerias; 198 

III. Realizar ações integradas nas áreas da educação, saúde e assistência social; 199 
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IV. Promover atividades relacionadas ao esporte, cultura e lazer; 200 

 201 

 202 

2 Capítulo II – Das Linhas de Financiamento e limite de recursos ( 203 

aparece folha em branco)204 



 

 

 

Art. 4° Projetos que objetivem atender de forma DIRETA ou INDIRETA à criança e ao 205 

adolescente, com ênfase no fortalecimento de vínculos familiares e convivência 206 

comunitária, nas linhas descritas abaixo. Para efeitos deste edital, entende-se: 207 

I. Atendimento direto: realizado por aquelas organizações da sociedade civil que 208 

executam serviços, programas e projetos diretamente com crianças, 209 

adolescentes e suas famílias; 210 

II. Atendimento indireto: realizado por aquelas organizações da sociedade civil 211 

que desenvolvem ações de assessoramento e formação na promoção, 212 

proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes; e aquelas que 213 

tenham em suas finalidades a defesa, a garantia e efetivação dos direitos de 214 

crianças e adolescentes. 215 

Parágrafo único: Segue a tabela com linhas de financiamento, tipo de atendimento e 216 

valor dos projetos: 217 

 218 

 

Linha de Financiamento 
Tipo de 
atendimento 

Número 
de 

Projetos 

Valor Total 
financiamento 

no edital 

1. Enfrentamento da violência doméstica, 
física, psicológica, sexual, bem como as 
demais formas de violência contra 
crianças e adolescentes. 

 
Direto 
Indireto 

 
7 
3 

 
420.000,00 
90.000,00 

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. 

 
 

Direto 
Indireto 

 
 

5 
2 

 
 

300.000,00 
60.000,00 

3. Atendimento às 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. 

 

 
Direto 

 

 
3 

 

 
180.000,00 

4. Erradicação do trabalho infantil, 
exploração sexual, proteção no trabalho e 
promoção da profissionalização e inserção 
de adolescentes no mercado 
de trabalho. 

 
Direto 
Indireto 

 
5 
2 

 
300.000,00 
60.000,00 

5. Atendimento a crianças e adolescentes 
com deficiência; 

Direto 5 300.000,00 

6. Atendimento a crianças e adolescentes 
em acolhimento institucional e familiar e 
egressos e suas famílias; 

 

Direto 

 

5 

 

300.000,00 



 

 

 

 219 
 220 

3 Capítulo III – Dos Recursos 221 

 222 

 223 

Art. 5º A previsão total de recursos, para contemplar os projetos com maior pontuação é 224 

de R$ 2.010.000,00 (dois milhões e dez mil reais) sendo provenientes da conta do Fundo 225 

Estadual Para a Criança e o Adolescente – FECA. 226 

§1º O valor máximo individual dos projetos financiados por este edital para atendimento 227 

direto será de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e para atendimento indireto será de R$ 228 

30.000,00 (trinta mil reais). 229 

§ 2º O valor que não for utilizado em quaisquer das linhas de financiamento do parágrafo 230 

único do artigo 4º deste edital, deverá ser destinado à linha de financiamento que receber 231 

o maior número de projetos, cabendo à Comissão de Seleção analisar a nota de 232 

avaliação dos projetos apresentados. 233 

§ 3º No sentido de atender ao maior número possível de crianças e adolescentes, 234 

havendo disponibilidade de recursos dentro da mesma linha de financiamento, poderão 235 

ser contemplados projetos além do número previsto no parágrafo único do artigo 4º deste 236 

Edital. 237 

§ 4º O projeto apresentado por Organização da Sociedade Civil não requer contrapartida. 238 

 239 

 240 

Art. 6º Ficam estabelecidos os percentuais para o valor total do projeto financiado por 241 

este edital: 242 

I. Atendimento direto: até 60% para recursos classificados como de 243 

CAPITAL/INVESTIMENTO e 40% para recursos classificados como de 244 

CUSTEIO/CORRENTE. 245 

II. Atendimento indireto: até 20% para recursos classificados como de 246 

CAPITAL/INVESTIMENTO e 80% para recursos classificados como de 247 

CUSTEIO/CORRENTE.248 



 

 

 

Parágrafo único: para fins deste edital são entendidos como recursos classificados de 249 

CAPITAL/INVESTIMENTO os recursos aplicados no patrimônio, como obras, 250 

construções, instalações e aquisição de equipamentos e materiais permanentes; e de 251 

CUSTEIO/CORRENTE os recursos aplicados nas despesas com prestação de serviços, 252 

pagamento de recursos humanos, aquisição de materiais de consumo, diárias, 253 

passagens. 254 

a) A aquisição de equipamentos permanentes deve ser coerente com o Projeto; 255 

b) Será permitida a utilização dos recursos para obras de reforma e/ou 256 

ampliação para adequação de acessibilidade, adequação da vigilância sanitária 257 

e/ou aquisição de veículos, para uso exclusivo do projeto. 258 

 259 

4 Capítulo IV – Das vedações 260 

 261 

 262 

Art. 7º As vedações deverão observar o que preceituam os artigos 42 e 43 do Decreto 263 

Estadual n.º 53.175/2016, de 26 de agosto de 2016, em sua integralidade, bem como a IN 264 

05, de 27 de dezembro de 2016/CAGE/SEFAZ. 265 

§1º Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista neste Edital a 266 

organização da sociedade civil que: 267 

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 268 

funcionar no território nacional; 269 

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 270 

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 271 

órgão ou de entidade da administração pública estadual, estendendo-se a vedação 272 

aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 273 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 274 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública estadual nos últimos 275 

cinco anos, exceto se: 276 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 277 

eventualmente imputados; 278 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; e279 



 

 

 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 280 

suspensivo; 281 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 282 

penalidade: 283 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 284 

administração; e 285 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 286 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal de 287 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos oito 288 

anos; e 289 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 290 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 291 

por Tribunal de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 292 

nos últimos oito anos; 293 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 294 

comissão ou de função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 295 

c) considerada responsável por ato de improbidade administrativa, enquanto 296 

durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal no 297 

8.429, de 2 de junho de 1992; 298 

d) que tenha sido dirigente de organização da sociedade civil cujas contas, durante 299 

sua gestão, tenham sido rejeitadas pela administração pública estadual, federal ou 300 

municipal, ou objeto de parecer adverso da CAGE, nos últimos oito anos. 301 

VIII - tenha registro de pendência ativa no CADIN/RS, no Cadastro de Fornecedores 302 

Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CFIL/RS ou 303 

no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas - CEPIM. 304 

§ 2º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada à transferência de novos recursos 305 

no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que 306 

não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que 307 

precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou da 308 

entidade da administração pública estadual, sob pena de responsabilidade solidária.309 



  
 

 

 

§ 3º Em qualquer das hipóteses previstas no “caput” deste artigo, persiste o impedimento 310 

para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual 311 

seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. 312 

§ 4º Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2º deste artigo, não serão 313 

considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela 314 

administração pública estadual ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a 315 

organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. 316 

§ 5º A vedação prevista no inciso III deste artigo não se aplica à celebração de parcerias 317 

com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades 318 

referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de 319 

colaboração, no termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como 320 

dirigente e administrador público. 321 

§ 6º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e 322 

de políticas públicas. 323 

§ 7º É vedada a celebração de parcerias previstas neste Decreto que tenham por objeto, 324 

envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de 325 

fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de 326 

Estado. 327 

 328 

 329 

5 Capítulo V – Do cadastramento do projeto e da proposta técnica 330 

 331 

 332 

Art. 8º Cada projeto, acompanhado da respectiva proposta técnica, deverá ser 333 

cadastrado no Portal de Convênios e Parcerias, pelo site 334 

www.convenioseparcerias.rs.gov.br, após cadastro no Login Cidadão 335 

(https://logincidadao.rs.gov.br). 336 

§1º O projeto e a proposta técnica deverão ser encaminhados pelo Portal, de acordo com 337 

os seguintes passos:338 

http://www.convenioseparcerias.rs.gov.br/


 

 

 

a) Passo 1: acesso ao Menu - Consultas Acesso Livre/ Editais de Chamamento 339 

Público 340 

b) Passo 2: Clicar no link para acessar/LoginCidadão/Situação/Recebendo 341 

Propostas/Edital. 342 

 343 

§ 2º A partir de janeiro de 2017, o envio das propostas técnicas será realizado pelas 344 

OSCs através do Portal de Convênios e Parcerias RS, conforme IN n° 5/2016 da CAGE. 345 

 346 

§ 3º A Organização da Sociedade Civil deverá seguir o modelo de projeto constante do 347 

Anexo I deste Edital. 348 

§4º Cada Organização da Sociedade Civil mantenedora poderá encaminhar um projeto 349 

por Edital e por município. 350 

 351 

 352 

Art. 9º Na Proposta Técnica deve constar o Plano de Trabalho, conforme modelo 353 

disponível no Anexo II deste Edital, em consonância com as exigências da IN n° 05/2016 354 

da CAGE. 355 

 356 

§ 1º O projeto e o plano de trabalho apresentados deverão: 357 

 358 

I. ser apresentados em folhas timbradas da Organização da Sociedade Civil; 359 

II. conter páginas numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo 360 

representante legal da Organização da Sociedade Civil; 361 

III. ser anexados ao sistema, no Portal das Parcerias e Convênios, em formato 362 

6 PDF. 363 

 364 

 365 

 366 

Art. 10 Consideram-se documentos indispensáveis para cadastramento dos projetos: 367 

I. Parecer do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 368 

CMDCA/COMDICA, validando para cada Organização da Sociedade Civil;369 



 

 

 

a) a experiência prévia ou de natureza semelhante no atendimento direto ou 370 

indireto a crianças e adolescentes na linha de financiamento pretendida; 371 

b) as instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para 372 

o desenvolvimento das atividades relacionadas ao projeto em questão; 373 

 374 

II. Além do parecer acima descrito, são necessários os seguintes documentos: 375 
 376 

Documento OSC Observação 

Atestado atualizado de Pleno e Regular 
Funcionamento emitido pelo CMDCA 

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

Certidão de Registro atualizada - 
SJCDH 

X ATUALIZADA em 2019 ou 2020 

Certidão expedida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil com base no 
CNPJ que comprove no mínimo dois 
anos de funcionamento 

X  

 377 

§ 1º: todos os documentos indispensáveis, definidos nos incisos I e II do Art. 10, deverão 378 

ser anexados ao sistema em formato PDF, resolução média. 379 

 380 

§ 2º: Os projetos cadastrados com documentação incompleta não serão devolvidos 381 

durante o período de cadastramento. A inclusão de novos documentos somente será 382 

possível durante o período de recurso, conforme disposição do Art. 15. 383 

 384 

§ 3º Recomenda-se que a Declaração do Gestor de que trata a tabela acima, seja 385 

providenciada pelo Conselho Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente junto ao 386 

Gestor Municipal e fornecida à OSC com o parecer de que trata o inciso I do artigo 10. 387 

 388 

7 CAPÍTULO VI – Da apresentação dos documentos para habilitação389 



 

 

 

Art. 11. Além do cadastramento do projeto e da proposta técnica junto ao Portal de 390 

Convênios e Parcerias, disposto no Capítulo V deste Edital, a OSC classificada deverá 391 

apresentar um envelope, em meio físico, com a documentação de habilitação, conforme 392 

disciplina o artigo 12. 393 

 394 

Art. 12. No envelope da Documentação deve constar: 395 

a) Estatuto da OSC vigente e devidamente registrado no órgão competente, e 396 

regimento interno, se necessário, que declare objetivos de cunho social, natureza 397 

não lucrativa, relevância pública e pertinência das atividades da OSC como aquelas 398 

objeto deste Edital; 399 

b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 400 

c) Ata de eleição do quadro dirigente atual da OSC, registrada no órgão competente; 401 

d) Relação do quadro dirigente atual da OSC, com qualificação completa de cada 402 

um (nome, estado civil, profissão, documento de identificação, número de registro no 403 

Cadastro Nacional de Pessoas Físicas - CPF, endereço completo); 404 

e) Comprovantes de endereço da sede da OSC e dos integrantes do seu quadro 405 

dirigente; 406 

f) Certidões de regularidade da OSC perante o Fundo de Garantia por Tempo de 407 

Serviço - FGTS, o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, as Fazendas 408 

Públicas Federal, Estadual e Municipal, e a Justiça do Trabalho; 409 

g) Declaração da OSC de inexistência de impedimento de contratar com a 410 

administração pública, e de regularidade no CADIN/RS e no CFIL/RS; 411 

h) Declaração da OSC, assinada por seu dirigente máximo, de que não emprega em 412 

seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 413 

insalubre, e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer atividade, salvo na condição 414 

de menor aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos; 415 

i) Capacidade técnica e operacional para execução do termo/acordo a ser efetivado; 416 

j) Declaração do dirigente máximo da OSC pela veracidade de todas suas 417 

informações; e, 418 

l) Experiência prévia, relatório de atividades já desenvolvidas, inclusive notícias, 419 

publicações, pesquisas, e atestados de capacidade técnica emitidos por outras 420 

OSCs ou órgãos públicos, dentre outros.421 



 

 

 

 422 

 423 

§ 1º Os documentos deverão ser apresentados em uma via rubricada pelo dirigente 424 

máximo da OSC e o prazo de validade observará os fixados por legislação própria. 425 

 426 

§ 2ºA critério da Comissão de Seleção poderá ser exigida a apresentação dos originais 427 

para conferência e validação de cópias de documentos. 428 

 429 

§ 3º As inscrições serão efetuadas, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 430 

primeiro dia útil posterior ao término do prazo da publicação deste Edital no Diário Oficial 431 

do Estado – DOE (acessível em https://www.diariooficial.rs.gov.br/ ) 432 

 433 

§ 4º. A Organização da Sociedade Civil selecionada realizará sua inscrição, devendo 434 

encaminhar de modo presencial ou mediante correspondência, por meio de SEDEX nos 435 

Correios, os documentos de que trata o Art. 12, consubstanciados em envelope com a 436 

DOCUMENTAÇÃO. 437 

 438 

§ 5º O envelope contendo a DOCUMENTAÇÃO deverá registrar em sua face externa: 439 

destinatário (Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente – FECA), endereço 440 

(Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos – Avenida Borges  de Medeiros, 441 

1501, 11 º andar- Porto Alegre - CEP: 90119-700), número do Edital (EDITAL DE 442 

CHAMAMENTO  PÚBLICO N.  , o objeto da parceria (título do 443 

projeto) e o nome da Organização da Sociedade Civil classificada. 444 

 445 

§ 6º No caso de opção pela entrega presencial, o envelope deverá ser entregue no 446 

endereço acima no Departamento Administrativo e aos cuidados da Divisão de 447 

Convênios, das 10h às 16h, de segunda a sexta-feira. Durante o período de calamidade 448 

pública pela pandemia do novo Coronavírus deverão ser observadas as medidas 449 

sanitárias expedidas pelos órgãos competentes. 450 

 451 

§ 7º Não serão aceitos envelopes decorrido o prazo de 30 dias contado a partir da 452 

publicação do extrato deste Edital no DOE.453 

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


 

 

 

§ 8º Para os documentos enviados pela via postal, será considerado para fins de 454 

cumprimento do prazo constante do parágrafo anterior, a data de postagem nos Correios. 455 

 456 

§ 9º Após o protocolo do envelope, fica vedada qualquer alteração ou inclusão de 457 

documentos. 458 

 459 

8 Capítulo VII – Requisitos eliminatórios 460 

 461 

 462 

Art. 13 Os projetos que não atenderem ao disposto neste edital, especificamente nos Art. 463 

5º, 6º, 7º, 8°, 9° e 10, serão eliminados por ocasião da avaliação documental e técnica 464 

realizada pela Comissão de Seleção. 465 

Parágrafo único. Será concedido prazo recursal de 2 dias úteis, a contar da publicação 466 

no site do CEDICA/RS e da SJCDH. 467 

 468 

 469 

9 Capítulo VIII – Da Avaliação dos projetos 470 

 471 

 472 

Art. 14 Os projetos serão avaliados pela Comissão de Seleção composta por 473 

Conselheiros (as) do CEDICA/RS e Técnicos da SJCDH, conforme Portaria nº 46/2020 474 

SJCDH/RS, de acordo com os critérios relacionados abaixo; 475 

I. Observância do Edital; 476 

II. Observância do Estatuto da Criança e do Adolescente, SINASE e Legislações 477 

vigentes; 478 

III. Articulação na execução do projeto com a Rede de atendimento, promoção, 479 

proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente (descrição de 480 

como se dará esta articulação); 481 

IV. Mérito (intencionalidade do projeto); 482 

V. Relevância e Impacto social (importância do projeto perante a realidade local, 483 

regional e/ou estadual; transformações a que se propõe realizar); 484 

VI. Previsão de sustentabilidade do projeto (descrita no cronograma de ações e 485 

no orçamento);486 



 

 

 

VII. Adequação técnica (recursos humanos e materiais compatíveis com o 487 

objeto); 488 

VIII. Adequação financeira (de acordo com os percentuais descritos no Art. 6º e 489 

com a natureza das despesas); 490 

IX. Metodologia (descrição detalhada de como serão executadas as 491 

ações/atividades e quais os meios disponíveis para realização do objeto, 492 

relacionando metas e objetos). 493 

 494 

Art. 15 Os projetos receberão pontuação de 0 (zero) a 5 (cinco), levando-se em 495 

consideração os critérios elencados no artigo 14. 496 

Parágrafo único. Serão desclassificados os projetos que estiverem em desacordo com 497 

os incisos I e II do artigo 14 ou que obtiverem média final inferior a 3 (três). 498 

Art. 16 No caso de empate na avaliação de projetos será considerado como critério de 499 

desempate o município com o maior índice GINI1. Persistindo o empate, serão 500 

considerados, pela ordem, os critérios de relevância e impacto social. Na avaliação do 501 

conjunto de projetos serão consideradas a não  concentração dos recursos em um 502 

mesmo Município. 503 

 504 

 505 

10 Capítulo IX – Dos Prazos 506 

 507 

Art. 17 O presente edital, discutido nas Plenárias n° 479 e 480/2020 do CEDICA/RS, e 508 

aprovado de forma virtual em 28 de agosto de 2020, seguirá o calendário abaixo, em 509 

conformidade com a IN 05 da CAGE: 510 

 511 

 512 

 513 

 514 

 515 

 516 

 517 

 518 
 519 

1 O índice de GINI mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos 520 

segundo a renda domiciliar per capta. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade, 521 

a 1, quando a desigualdade é máxima. Fonte PNUD. Quem produz atualmente os dados 522 

no RS é a Fundação de Economia e Estatística – FEE.523 



 

 

 

 524 

1 – Divulgação do Edital Trinta (30) dias após a data da publicação do 

extrato deste Edital no DOE, contados a partir do 

primeiro dia útil posterior à publicação. 

2 – Apresentação das 

Propostas Técnicas e da 

Documentação 

Trinta (30) dias úteis contados a partir do primeiro 

dia útil posterior ao término do prazo de 

divulgação do Edital. 

3 - Pedidos de 

Esclarecimentos. 

Até 7 (sete) dias úteis antes da data do início de 

Apresentação das Propostas Técnicas e da 

Documentação. 

4 - Resposta da Comissão de 

Seleção aos pedidos de 

esclarecimentos. 

Até 5 (cinco) dias úteis após a data da solicitação 

do pedido de esclarecimento. 

5 - Impugnação do Edital. Até 7 (sete) dias úteis antes da data do início de 

apresentação das Propostas Técnicas e 

Documentação. 

6- Resposta aos pedidos de 

impugnação. 

Até 5 (cinco) dias úteis após a data da solicitação 

de impugnação. 

7 -Tornar pública as Propostas 

Técnicas. 

No quarto dia útil posterior à data do prazo final 

para apresentação das Propostas Técnicas e da 

Documentação. 

8 - Avaliação das Propostas 

Técnicas pela Comissão de 

Seleção. 

7 (sete) dias úteis, a partir do primeiro dia útil 

posterior ao conhecimento público das Propostas 

Técnicas, prorrogáveis por igual período uma 

única vez por ato do titular do órgão/entidade. 



 

 

 525 

9 - Divulgação da classificação 

preliminar das Propostas 

Técnicas. 

No primeiro dia útil posterior ao prazo para 

avaliação das propostas. 

10 - Tornar pública a 

Documentação. 

No primeiro dia útil posterior à divulgação da 

classificação preliminar das Propostas Técnicas. 

11 - Avaliação da 

Documentação pela Comissão 

de Seleção. 

3 (três) dias úteis contados a partir do primeiro dia 

útil posterior ao conhecimento público de 

Documentação, prorrogáveis por igual período 

uma única vez por ato do titular do 

órgão/entidade. 

12 – Divulgação da 

Classificação final das 

Propostas Técnicas. 

No primeiro dia útil posterior ao prazo para 

Avaliação da Documentação apresentada. 

13 - Prazo para interposição 

de recursos. 

10 (dez) dias úteis contados a partir do primeiro 

dia útil posterior à divulgação da classificação 

final das Propostas Técnicas. 

14 – Comunicação às OSCs 

sobre interposição de recurso, 

mediante publicação no 

Portal. 

No primeiro dia útil posterior ao recebimento do 

recurso pela Comissão de Seleção. 

15 - Análise pela Comissão de 

Seleção dos recursos 

interpostos e das 

manifestações dos 

Proponentes a respeito, e 

decisão pelo titular do 

órgão/entidade. 

Até 5 (cinco) dias úteis contados a partir do 

primeiro dia útil posterior ao último dia para 

interposição de recursos 



 

 

 

 526 

16 - Divulgação do resultado 

da análise de recursos 

interpostos. 

No primeiro dia útil posterior ao término do prazo 

para análise de recursos. 

17 - Proclamação do resultado 

final do chamamento público 

instaurado por este Edital. 

Mesma data da divulgação do resultado da 

análise dos recursos interpostos, conforme item 

5.16 acima. 

18 - Assinatura do Termo. Data a ser divulgada posteriormente. 

 527 

Parágrafo único. Durante o período declarado de calamidade pública decorrente da 528 

pandemia do novo Coronavírus, a visita técnica será substituída pela apresentação do 529 

parecer do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) e dos 530 

documentos indispensáveis descritos no Art. 10 deste edital. 531 

 532 

 533 

11 Capítulo X – Das Parcerias 534 

 535 

 536 

Art. 18 A formalização das Parcerias dar-se-á por intermédio de Termo de Colaboração. 537 

Parágrafo único. A comunicação oficial será efetuada por intermédio da Secretaria de 538 

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH/RS. 539 

Art. 19 As Parcerias serão firmados em conformidade com a legislação vigente, 540 

especialmente com a Lei nº 13.019/14, o Decreto Estadual 53.175/16 e as Instruções 541 

Normativas da Contadoria n° 05/2016 da Contadoria e Auditoria Geral do Estado - CAGE, 542 

disponibilizadas no site do CEDICA (www.cedica.rs.gov.br), SJCDH (www.sjcdh.rs.gov.br) 543 

e SEFAZ/CAGE (www.cage.fazenda.rs.gov.br/). 544 

 545 

 546 

12 Capítulo XI – Prestação de contas/da Transparência e do Controle547 

http://www.cedica.rs.gov.br/
http://www.sdstjdh.rs.gov.br/
https://cage.fazenda.rs.gov.br/


 

 

 

Art. 20 A relação de todos os atos relativos às parcerias e os respectivos planos de 548 

trabalho deverá ser mantido/alimentado no sítio oficial da internet (portal da 549 

transparência) parcerias e convênios; 550 

 551 

Art. 21 A prestação de Contas é contínua e deverá iniciar assim que for depositado o 552 

recurso, todas as notas deverão conter o número da parceria e identificação FECA e ser 553 

anexado ao portal no máximo dez dias após a transferência do pagamento. 554 

I- A organização da sociedade civil deverá divulgar na Internet e em locais visíveis 555 

de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça as suas ações a 556 

parceria celebrada com administração pública – SJCDH/FECA/CEDICA, em 557 

observância à Resolução n° 195/2018 do CEDICA/RS; 558 

II- Anexar as listas com os nomes dos beneficiados nas atividades; 559 

III- Anexar fotos das atividades realizadas; 560 

IV- Anexar ao portal trimestralmente o relatório qualitativo/quantitativo da execução 561 

do Termo de fomento, para possibilitar o acompanhamento pelo gestor da parceria 562 

pela comissão de monitoramento e avaliação e pelo CEDICA; 563 

V- Ao término da parceria incluir relatório de execução final, relatório de execução 564 

financeira, e ata de aprovação pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 565 

Adolescente com parecer quanto à execução física do projeto e ao impacto social do 566 

projeto desenvolvido. 567 

 568 

Art. 22 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá emitir 569 

parecer da execução física do projeto ao seu final, bem como realizar fiscalização 570 

periódica, independentemente da competência de outros órgãos públicos. 571 

 572 

13 Capítulo XII – Das Disposições Gerais 573 

 574 

 575 

Art. 23 Os Planos de Trabalho que não atenderem ao disposto neste edital serão 576 

eliminados por ocasião da avaliação.577 



  
 

 

 

Art. 24 Serão contemplados os Planos de Trabalho que obtiverem maior pontuação, de 578 

acordo com o artigo 13 deste Edital. 579 

 580 

Art. 25 Serão considerados suplentes os Planos de Trabalho aprovados subsequentes 581 

aos contemplados que obtiverem no mínimo média final igual a 3 (três); 582 

 583 

Art. 26 A lista dos Planos de Trabalho aprovados e dos suplentes será divulgada por 584 

meio do site do da SJCDH www.sjcdh.rs.gov.br e do CEDICA www.cedica.rs.gov.br. 585 

 586 

Art. 27 Informações poderão ser obtidas na Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos 587 

Humanos, pelos telefones (51) 3288-7373, (51) 3288-9380, (51) 3288-9381 ou pelo e-mail 588 

convenioseparceriasfeca@sjcdh.rs.gov.br. 589 

 590 

Art. 28 Este edital tem vigência até o último dia útil do mês de abril de 2021. 591 

 592 

 593 

Porto Alegre, xxxx. 594 

 595 

 596 

Mauro Hauschild 597 

Secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos/RS598 

http://www.sdstjdh.rs.gov.br/
http://www.cedica.rs.gov.br/
mailto:convenioseparceriasfeca@sjcdh.rs.gov.br


 

 

 

ANEXO I – MODELO DE PROJETO DO EDITAL FECA N° 01/2020 SJCDH/RS 599 

 600 

1. IDENTIFICAÇÃO 601 
 602 

Órgão/Entidade Proponente C.N.P.J. 

Endereço 

Cidade U.F. C.E.P. DDD/Telefone  

Conta Corrente Banco Agência Praça de Pagamento 

Nome do Responsável C.P.F. 

C.I./Órgão 
Expedidor 

Cargo Função  

Endereço C.E.P. 

Home Page: e-mail: 

Título do Projeto Período de Execução 

 Início 
(a partir da Publicação 
no DOE) 

Término 
(em meses) 

 603 

2. APRESENTAÇÃO (Máximo 1 folha) 604 

Apresentar dados gerais sobre o histórico da instituição/organização com destaque para o 605 

trabalho realizado, suas experiências e qualificações. Explicar de forma sintética por que a 606 

instituição está em posição singular, do ponto de vista da capacidade, para realizar o projeto 607 

mostrando possuir habilitação, pessoal, contatos, reputação, credibilidade e recursos para 608 

realização do projeto. Articular a relevância e pertinência da apresentação da proposta com as 609 

diretrizes e prioridades da instituição ou organização proponente e da Secretaria de Justiça, 610 

Cidadania e Direitos Humanos - SJCDH (instituição a quem está sendo pleiteando o 611 

recurso/parceria para execução do projeto). 612 

 613 

3. JUSTIFICATIVA (Preencha com dados de sua realidade no máximo 2 folhas) 614 

- O porquê da realização do plano de trabalho. 615 

- Descrição da situação/problema. Mostrar a situação da clientela a que o projeto se destina 616 

em termos demográficos, de perfil, das formas de atendimento, das atividades oferecidas e 617 

sobre o que se pretende intervir de forma a justificar a necessidade da ação/serviço 618 

proposto no projeto.619 



 

 

 

- Destacar a demanda da população e os benefícios que o projeto trará a comunidade 620 

(beneficiários diretos), bem como a disseminação e replicabilidade dos resultados para 621 

outras populações (beneficiários indiretos). 622 

- Destacar qual o grau de participação local no planejamento e implantação do projeto. 623 

- Citar outros projetos similares empreendidos no local, seja de ONG ou governamental, 624 

e/ou outras ações relacionadas empreendidas anteriormente pela instituição proponente. 625 

Destacar a diferença e/ou complementaridade entre o projeto e as outras ações. 626 

 627 

3.1 RESUMO DA JUSTIFICATIVA 628 

Elabore um texto com a síntese da “Justificativa” para inserir no sistema “on line”. (Máximo de 629 

1400 caracteres) 630 

 631 

4. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO / FOCO DE ATUAÇÃO 632 

De forma sintética definir em que consiste o projeto (isto é, a ação a ser realizada para o alcance 633 

dos objetivos) e seu público alvo ou clientela (idade, grau de escolaridade, situação familiar, 634 

situação socioeconômica, sexo), a quantificação geral (meta geral) e o local em que será 635 

realizada a ação. 636 

(no máximo 500 caracteres). 637 

 638 

 639 

5. OBJETIVO GERAL: Definição da finalidade última do projeto. O que se deseja alcançar. 640 

Descrever de forma clara e objetiva, os resultados parciais e o impacto final esperado com o 641 

desenvolvimento do projeto. O objetivo deve responder as perguntas: o que fazer? Para 642 

quem? E onde? Para que fazer? 643 

 644 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS / METAS / RESULTADOS ESPERADOS: A partir da 645 

justificativa apresentada, definir com clareza o que se pretende alcançar com o projeto de 646 

maneira que os objetivos específicos possam ser quantificados em metas, produtos e 647 

resultados esperados., bem como a definição dos indicadores e meios de verificação dos 648 

resultados a serem obtidos. 649 

Obs: Os Objetivos não devem descrever estratégias metodológicas (Ex: realizar reuniões de 650 

grupo, 1 vez por semana para...) que serão contempladas no item metodologia. 651 

 652 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

METAS 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

(Produtos) 

 

INDICADORES 
MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO 



 

 

 

 653 

1. Os objetivos 
específicos devem 
ser adequados às 
possibilidades dos 
recursos e prazo 
de realização do 
projeto para que 
sejam viáveis de 
serem atingidos.. 
Devem se referir à 
possibilidades a 
serem alcançadas 
para atingir a 
finalidade última ou 
objetivo. geral. 

1.1 Quantificar (em 
números absolutos 
ou relativos) em 
que medida se 
deseja alcançar o 
objetivo específico 
enunciado. 

1.2 Indicar as 
mudanças 
esperadas na 
realidade enfocada, 
ao final do projeto. 
Descrever o bem 
ou serviço que 
resulta da ação, 
destinado ao 
público-alvo. 

1.3 Indicar os 
elementos que 
serão utilizados 
para verificar o 
alcance dos 
objetivos e metas 
enunciados. 
Ex:. Nº de pessoas 
atingidas. 
% de crianças 
envolvidas. 
% de redução do 
subregistro de 
nascimento durante 
o ano de ..... 

1 1.4 Indicar 
os instrumentos que 
serão utilizados 
para aferição dos 
indicadores. 
Ex. Lista de 
frequências, 
Avaliação dos 
participantes. 
Registro das 
atividades., etc. 

2. 2.1 2.2 2.3  

3. 3.1 3.2 3.3  

 654 

7. METODOLOGIA 655 

A metodologia deve responder a questão “Como vamos fazer?”. 656 

Deve contemplar a descrição justificada de cada etapa/fase constitutiva do processo bem como as 657 

estratégias de ação que serão utilizadas para o alcance de cada meta indicada quadro do item 6. 658 

“OBJETIVOS ESPECÍFICOS / METAS / RESULTADOS ESPERADOS”. 659 

Em caso de capacitação, informar: tema, conteúdo, objetivos pretendidos, público alvo, número de 660 

participantes, duração e local de realização. 661 

 662 

CAPACITAÇÃO: (TEMA)  663 

PÚBLICO ALVO: 664 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 665 

CARGA HORÁRIA LOCAL DE 666 

REALIZAÇÃO 667 

 668 

Após a descrição sobre as atividades específicas e/ou etapas que serão desenvolvidas para 669 

alcançar e viabilizar as metas e objetivos propostos sintetizá-las no seguinte quadro: 670 

 671 

BENS E SERVIÇOS POR METAS E ETAPAS672 



 

 

 

 673 

Nº ESPECIFICAÇÃO 
QUAN- 
TIDADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

CONCE- 
DENTE 

PROPON 
ENTE 

META 01 

Etapa 01 

1 Ex: Assistente Técnico      

2 Ex: Correios      

3 Ex: Xerox      

 Subtotal      

Etapa 02 

1       

2       

3       

 Subtotal      

 Total Meta O1      

META 02 

Etapa 01 

1       

2       

3       

 Subtotal      

 Total Meta 02      

 Total Projeto      
 674 

8. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 675 

Neste ítem é importante apresentar o cronograma de desenvolvimento do Projeto. 676 

indicando, mês a mês, o desenvolvimento das atividades. 677 

Pode-se igualmente neste ítem, apresentar fluxograma das atividades a serem 678 

desenvolvidas; planilha de rotinas; etc... 679 

 680 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS E ETAPAS 681 

Meta Etapa Especificação Quantificação Duração 

 Fase  Unidade Quantidade Início Término 

1  ...............    
 

A Partir 
da 
Publicaç
ão no 
DOE 

 
 
 
 

(meses) 

 1.1 ...............   

 1.2 .....................   

2.     

 2.1 .......................   

 2.2 ....................   

(os campos em vermelho são exemplos de preenchimento) 682 

 683 

 Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Meta 1 x x x    

Etapa 1.1  x x x x x 



 

 

 

 684 
Etapa 1.2   X X X x 

Meta 2       

Etapa 2.1  x x x x X 

Etapa2.2   x x   
 685 

9. QUADRO DE RECURSOS (Já existentes para o projeto) 686 

Listar os recursos que não dependam da verba do Projeto. 687 

 688 

10. PARCERIAS (Se houver) 689 

Identificar as parcerias e o papel de cada uma no projeto bem como seu envolvimento com a rede 690 

de proteção. 691 

 692 

11. PREVISÃO DE CONTINUIDADE DA SUSTENTABILIDADE DO PROJETO 693 

Descrever. É importante mostrar neste item, o quanto o projeto está enquadrado em Programas 694 

da instituição, de modo a assegurar a continuidade e sustentabilidade da proposta. 695 

 696 

12. RECURSOS EXISTENTES PARA MANUTENÇÃO DO PROJETO – (que não 697 

dependam da verba do Projeto – descrever ) 698 

 699 

13. ORÇAMENTO 700 

O orçamento é uma das partes mais importantes do projeto, pois aqui mostra-se  exatamente o 701 

que se quer financiar. O orçamento deve deixar claro quantas pessoas serão contratadas, 702 

equipamentos adquiridos, serviços contratados, viagens, material de escritório, etc. 703 

Quando o objeto do convênio incluir obras e serviços de engenharia apresentar plantas e 704 

memorial descritivo. 705 

OBS.: Em caso de exigência de contrapartida deve-se indicar as fontes de recursos já 706 

existentes, incluindo trabalho voluntário, doações etc. As fontes de contribuição local são uma 707 

importante contrapartida na sustentação do projeto. 708 

 709 

13.1 NATUREZA DAS DESPESAS 710 

 711 

 712 

13.1.2 – CORRENTES – 3.3.40.41 (se município) ou 3.3.50.43 (se entidade) 713 

 714 

 715 

13.1.2.1 Recursos Humanos716 



 

 

 

 717 
Nº Descrição Quantidade Nº meses 

ou 
Nº horas/mês 

Valor Unitário 
(mês ou hora) 

Valor Total 

01 Ex: 
Coordenador 

    

...      

 TOTAL   

 718 

 719 

13.1.2.2 Material de Consumo 720 

 721 

Nº Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 Ex.: Material de 
limpeza 

    

...      

 TOTAL   

 722 

13.2 DESPESAS DE CAPITAL – 4.4.40.42 (se município) ou 4.4.50.42 (se entidade 723 

 724 

13.2.1 Material Permanente 725 

 726 

Nº Descrição Unidade Quantidade Valor Unitário Valor Total 

01 Ex.: Computador     

...      

 TOTAL   

 727 

13.3 CONTRAPARTIDA (se houver) 728 
 729 

13.3.1 Material de consumo 730 

Em R$ 1,00 731 

Nº de 
ordem 

Especificação Qtde Valor unitário Valor Total 

     

     

TOTAL GERAL  
 732 

13.3.2 Material Permanente 733 

Em R$ 1,00 734 

Nº de 
ordem 

Especificação Qtde Valor unitário Valor Total 

     

     

TOTAL GERAL  
 735 

14. VALOR TOTAL DO PROJETO: 736 

 737 

15 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 738 

 739 

15.1 CONCEDENTE 740 

Meta 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 



 

 

 

 741 
       

       

Meta 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

       

 742 

15.2 PROPONENTE (CONTRAPARTIDA) 743 

Meta 1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês 

       

       

Meta 7º mês 8º mês 9º mês 10º mês 11º mês 12º mês 

 744 

 745 

16. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (Solicita-se atenção a este item, pois seus resultados 746 

deverão integrar a Prestação de Contas). 747 

Explicitar de que forma será feita o monitoramento e avaliação dos resultados obtidos tanto junto 748 

às pessoas atingidas, como a repercussão na região de abrangência. 749 

Descrever como serão utilizados os indicadores e os meios/fontes de verificação para aferição dos 750 

resultados do projeto. Definir os prazos e/ou periodicidade e sistemática de monitoramento e 751 

avaliação, bem como as estratégias de mobilização, comunicação, sistematização, 752 

acompanhamento e outras, de acordo com os objetivos propostos. 753 

Precisar quem participará do processo de monitoramento e avaliação, com destaque para 754 

participação dos beneficiários. 755 

 756 

 757 

 758 

 759 

Porto Alegre, ............................................. 760 

Assinatura do responsável pela 761 

Organização da Sociedade Civil762 



 

 

 

ANEXO II – MODELO DE PLANO DE TRABALHO CONFORME IN N° 05/2016 CAGE 763 

 764 

Instrumento que integra o Termo de Colaboração/Fomento, contendo todo o detalhamento das 765 

responsabilidades assumidas pela Organização Parceiras. As cláusulas descritas neste modelo 766 

poderão ser ampliadas com vistas a contemplar as especificidades de cada objeto. 767 

 768 

14 - DADOS CADASTRAIS 769 

 770 

 771 

Organização Parceira: 772 

CNPJ: 773 

Endereço: 774 

Cidade: 775 

Estado: 776 

CEP: 777 

DDD/Fone: 778 

E-mail: 779 

Conta Corrente, Banco-código do Banco, Agência-código da agência: A Organização Parceira 780 

efetua a abertura da conta bancária específica para receber os recursos do convênio junto ao 781 

Banrisul. 782 

Nome do responsável: 783 

CPF: 784 

RG: 785 

Órgão expedidor: 786 

Cargo/função: 787 

Endereço: 788 

Cidade: 789 

Estado: 790 

CEP: 791 

Telefone: 792 

E-mail: 793 

 794 

 795 

15 - DESCRIÇÃO DO PROJETO 796 

 797 

 798 

Título do Projeto: Indicar o título do projeto a ser executado; 799 

Período de execução: datas de início e fim da execução;800 



 

 

 

Identificação do Objeto: Descrever o produto final do empreendimento, de forma completa e 801 

sucinta; 802 

Justificativa da proposição: descrever as razões para a celebração da parceria, evidenciando os 803 

benefícios e os resultados a serem atingidos com a realização do projeto. 804 

 805 

16 - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 806 

 807 

 808 

Preencher indicando as obrigações de cada um 809 

 810 

 811 

17 - METAS, ETAPAS OU FASES (CRONOGRAMA FÍSICO) 812 

 813 

 814 

O cronograma de execução descreve a implementação do projeto em termos de metas, etapas ou 815 

fases, bem como prazos. Deve ser apresentada planilha que descreva claramente o cronograma 816 

de execução. 817 

 818 

18 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 819 

 820 

 821 

O cronograma de execução tem como objetivo descrever as atividades e os prazos em que elas serão realizadas. 822 

 

ATIVIDADES 

 

PRAZO 

N. DESCRIÇÃO        

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

 823 

19 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 824 

 825 

 826 

O plano de aplicação refere-se ao desdobramento da dotação (verba) nos elementos 827 

previstos. Tais gastos devem, entretanto, ser desdobrados conforme os elementos de 828 

despesa previstos nas normas de contabilidade pública. Cada elemento de829 



 

 

 

despesa possui um nome e um código. Apresentar planilha que demonstre o plano de 830 

aplicação detalhado. 831 

 832 

CUSTOS INDIRETOS 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QTD CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

MATERIAL PERMANENTE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

MATERIAL DE CONSUMO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

VIAGENS, TRANSPORTE E DESLOCAMENTO 

 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     



 

 

 

 833 

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS 

ITEM 
ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE CUSTO UNITÁRIO 

N.º 

1    

2    

Total  

 834 
 835 

PESSOAL 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO NO 
PROJETO 

TOTAL HORAS NO 
PROJETO 

CUSTO SALARIO+ 
ENCARGOS 

     

     

     

     

     

     

     

 836 

20 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 837 

 838 

 839 

É o desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais, de 840 

acordo com a execução do projeto. 841 

 842 

21 - PRAZO 843 

 844 

 845 

Indicar o prazo total de vigência do acordo proposto (máximo de 60 meses). 846 

 847 

 848 

22 - GESTOR 849 

 850 

 851 

Indicar o nome do gestor e de seu substituto, e-mail e telefone de contato. 852 

 853 

 854 

23 -DECLARAÇÃO 855 

 856 

 857 

Na qualidade de representante legal da Organização Parceira, declaro, para fins de prova junto 858 

ao ......................................... , para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito 859 

em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual, ou qualquer órgão ou860 



 

 

 

 

 

 

 

CEDICA/RS – Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, 9º andar, Sala dos Conselhos – Porto Alegre  

CEP: 90119-900 - Fone: (51) 3288.9396 - E-mail: cedica@sjcdh.rs.gov.br - Site: cedica.rs.gov.br   

 

 

entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a celebração de 861 

Parceria, na forma deste Plano de Trabalho. 862 

 863 

Local e Data 864 

 865 

 866 

Nome e assinatura do representante da Organização Parceira 867 

 868 

 869 

24 - APROVAÇÃO 870 

 871 

 872 

LOCAL E DATA 873 

 874 

 875 

NOME E ASSINATURA DO representante da Admistração Pública 
 


