RESULTADO PRELIMINAR DO EDITAL 01/2022/CMDCA

A comissão responsável por conduzir edital de seleção de projetos relativos à promoção,
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente no uso de suas
atribuições legais presentes na Resolução n° 32/2021/CMDCA, torna público o
RESULTADO PRELIMINAR referente às inscrições para concessão de recursos financeiros
oriundos do Fundo Municipal de Direitos da Criança e Adolescente – FMDCA para custear
01/2022/CMDCA pelas Organizações da Sociedade Civil – OSC de Cerejeiras/RO.

1

DOS RESULTADOS

1.1 O Resultado Preliminar consiste na divulgação da relação de Organizações da Sociedade
Civil previamente selecionadas e selecionadas com ressalvas no portal da transparência do
Município de Cerejeiras (http://www.cerejeiras.ro.gov.br/) sendo passível de alterações após
análise de recursos.
RESULTADO PRELIMINAR – APROVADO
ENTIDADE
SITUAÇÃO
Associação de Meninos e
Meninas dos Trabalhadores

Aprovado

ITENS A CORRIGIR
------

de Cerejeiras - AMMTC

RESULTADO PRELIMINAR – APROVADOS COM RESSALVAS
ENTIDADE

Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais
de Cerejeiras - APAE

SITUAÇÃO

Aprovado com ressalva

ITEM A ENTREGAR
Adequar período de execução ao
cronograma do edital;
Alinhar itens a serem adquiridos
com as ações a serem
executadas;
É vedada a aquisição de itens
não atrelados à execução de
projetos, tais como materiais de
uso
administrativo
e
de
manutenção de atividades.
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de forma total e/ou parcial os projetos submetidos ao Edital de Chamamento público n°

Missão Renascer - Projeto
Anastasis

Aprovado com ressalva

Aprovado com ressalvas

2. DOS RECURSOS
2.1. A OSC participante da seleção poderá recorrer do resultado preliminar seguindo as datas
estabelecidas no Cronograma de seleção (item 9).
2.2. Não serão aceitos recursos feitos fora do prazo estabelecido.
2.3. Para interpor recurso contra o resultado preliminar A OSC deverá preencher o formulário
próprio (Anexo III) e enviar para o e-mail do Conselho Municipal de Direitos da Criança e
Adolescente (cmdca.cerejeirasro@gmail.com) com o título: identificação do edital + motivo +
identificação da OSC.

<Exemplo: Edital 01/2022/CMDCA - Recurso - AMMTC>

2.4. As alterações pendentes na inscrição, de acordo com o resultado preliminar, deverão ser
apresentadas juntamente com o Requerimento de Recurso (Anexo III).
2.5. O prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar é até as 23:59
horas do dia 24 de fevereiro de 2022. As entidades que não enviarem os projetos
corrigidos serão desclassificadas.
Cerejeiras – RO, 22 de fevereiro de 2022.
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Comunidade Anti Drogas
de Cerejeiras – CADCER

Adequar período de execução ao
cronograma do edital;
Detalhar
itens
a
serem
adquiridos;
Alinhar o público alvo com as
demais informações do projeto.
Adequar período de execução ao
cronograma do edital;
Descrever detalhadamente as
atividades a serem executadas
para análise dos itens a serem
adquiridos;
Descrever detalhadamente a
manutenção do espaço físico;
Alinhar
objeto,
objetivos,
justificativa, metodologia, metas,
avaliação, cronograma e itens a
adquirir;
Público alvo: descrever quantos
alunos da área de música e
alunos das atividades;

Edivane Silva Machado
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