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Edital

Fundo Solidário 2O21

Cáritas Diocêsana de Rondonópolis

Temai "Amai-vas uns aos outros, como eu vos amei". Cf. Jo 3,34

Lema: Sensrb/lz ar para construçáo da paz e da solidaiedade.

í soBRE A cÁnrns DlocEsANA oe noruoonópotrs

A Cáritas Diocesana de Rondonópolis, constituída em 0í de setembro de 1942, é
uma associaçáo de direito privado, Organvação da Sociedade CivilOSC,
filantrópica, sem Íins lucrativos, exerce atividades de educação infantil, assistência
social e promoçáo humana, defesa de direitos sociais e promoçâo à cultura e às
artes.

Desde sua constituiçâo, a Cáritas de Rondonópolis, desenvolve projetos que visam
atender as necessidades básicâs da população que vive em situaÉo de
vulnerabilidade social e às margens da sociedade em que a OSC está inserida.

Com Cursos profissionalizantes, Unidades de Educação lnfantil, Construção de
Casas, Hortas e Granjas comunitárias e pequenes cooperetives, a Cáritas
Diocesana de Rondonópolis, já atuou nos municípios e distritos de Chapada dos
Guimarães, Nova Brasilândia, Jaciara, Sáo Pedro da Cipa, Juscimeira, Santa
Elvira, São Lourenço de Fátima, Boa Vista, ltiquira, São José do Povo, Nova
Galileia, Nova Catanduva, Mla Rica e Rondonópolis.

Neste momento, no qual é perceptível o aumento do número de famílias e
comunidades vivendo em situação de vulnerabilidade econômica e social, no
tenitório da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga, e que, com a pandemia
provocada pelo novo coronavírus, estes desafios estaráo presentes em 2021, a
Cáritas Diocesana de Rondonópolis lança o edital de poetos do "Fundo Solidário
2021", dírecionado às paróquias da Diocese de Rondonópolis-Guiratínga da lgreja
Católica Apostólica Romana, pelo qual irá selecionar e investir recursos próprios
em iniciativas de apoio a projetos locais de enfrentamento da miséria ê da exclusão
social.

Os Fundos Solidários, mais do que mecanismos de financiamento de projetos, são
instrumentos metodológicos da economia comunitária a serviço do
desenvolvimento local, visto que os projetos sociais devem cumprir um papel de
fortalecimento das organizaçóes locais, das dinâmicas geradoras do
desenvolvimento locaUcomunitário, econômico e social. Daí o caráter pedagógico,

não assistencialista, dos Fundos Solidários, pois agregam procêssos de formação

adadâ para ampliação e conquista de direitos às a@es de desenvolvímento, e,

também, tece laços de solidariedade no que tange à priorização das regiõês mai\,/
empobrecidas e necessitadas. 4

)

O Fundo Solidário 2O21 é financiado com recursos próprios e administrado pela
I
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Cáritas Diocesana de Rondonópolis, que se responsâbiliza por avaliar e deliberar
pela aprovação dos projetos encaminhados, acompanhar a prestação de contas e
apresentar os resultados finais da utilização dos recursos do Fundo solidário a toda
a comunidade diocesâna.

Os projêtos apoiados devem promover açôes de superação das injustiças sociais,
que favoreçam o protagonismo das pessoas em situaçáo de vulnerabilidade
econômica e social e devem alavancar processos gue epontem para Xüíticas
públicas em busca de uma sociedade justa e solidária.

2 SOBRE O EDTTAL

2.1 A Cáritas Diocêsana de Rondonópolis, no uso de suas atribuiçôes, e
respêitando os príncípios da transparéncia, pubÍícidade, ísonomia,
impessoalidede, legalidade e eÍiciência, torna público o Edital "Fundo Solidário
2021", regido pelo presentê rêgulamento;

2.2 O edital visa selecionar e financiar propostas que promovam ações dê
superação das iniusüçâs sociais, que favoreçam o pÍotagonismo .123

pessoas em situação de yulneÍabilidade econômica e social;

2.3 As propostas selecionadas por este edital serão financiadas por meio de recursos
própnos da Cárltas Diocêeana de Rondonópolis;

2-4 Para íins deste edital, a Caritas de Rondonópolís organizou as ações em dois
eixos estÍuturantês de financiamento, As propostas submetidas a este edital
devem estaÍ em sintonia com o propósito da Cáritas Diocesana de
Rondonópolis, "Conünuar kansformando a sociedade fomecendo
educação básica de qualidade, acolhimento, capacitação profissional e
cidadã às pessoaa em situaçáo de vulnerabilidade social, motivados no6
pÍincípios de ética, justiça, tÍanspar€ncia, coÍresponsabilidade, caÍidade e
sustentabilidade" e se enquadrar em um dos dois eixos, detalhados a seguir:

2.1.1 É,XO í: Superagâo de vulnerabilidade econAnica e gerâção de renda

Obietívo: Projetos que busquem por meío de sua execução capacitar pessoas

estimulando a gêração de renda de forma cooperada, associada ou
individualmente e que beneficiem pessoas de baixa renda. Ações que alcân@m
pessoas em situaÉo de risco e vulnerabílidade econômica, êxpostas a
violência do desemprego e da desigualdade econômica.

São exemplos de alinhamento com a árca da "Superação de
vulnerabilidade", e que se enquadram no 'Eixo 1" de financiamento:

Cl Capacitaçôes votladas ao mercado de trabalho e cursos
profissionalizantes;

D Experiências de processamento da produçáo * pequenas fábricas de
doces, de queijos, pães, bolos;

0 Artesanato: valoúação das práticas culturais e geradora de coletivos
ligados a arte;
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ú Contribuição com processos, experiências e altemativas para o
desenvolvimento local para a harmônica convivência, visando a
economaa e a geração de trabalho e rênda nas comunidades;

ú Outras ações de geração de trabalho e renda que possam mitigar
impactos da pandemia de Coüd-19.

2.4.2 ÊlXO 2r Proteção Social

Objetivo: Criaçáo de açóes que proporcionem a superaÉo de desigualdades
sociais e o fortalecimento de êstruturas solidárias, ou seja, o cuidado com os
mãis necessitados e excluidos. Açõeslproietos que trabalhem e incentivem o
desenvolvimento pessoal e social, buscando elementos para a garantia dos
direitos fundamentais e o exercício da cidadania, proteção dos excluídos
socialmente, formação, campanhâs e mobilizações.

São exemplos de alinhamento ao tema "Proteção Social", e que enquadram
no "Eixo 2' de financiamento:

Açóes estruturadas ou soluçôes inovadoras em diferentes frentes que
visem ao desenvolvimento comunitário, com o intuito de garantir
melhoria de vida e proteçáo social da comunidade;
Programas e propostas de apoio e fortalecimento aos vínculos familiares
e comunitários;
Formação de redes de educadores/as e de agentes para o
desenvolvimento comunitário;
Agrupamerúos e coletivos que incentivem a comunicação, a cuÍtura
popular, artes em geral e o esporte.
Ações de apoio à primeira infância e adolescência;
Açôes de conscientização, prevençáo e combate à violência doméstica e
sexual contra mulheres e apoio às vítimas;
Açóes de conscientização, prevenção e combate à violência doméstica e
sexual contra crianças e adolescentes e âpoio às vítimas;
Outras ações que visem à proteção social de grupos em situação de
vulnerabilidade socioeconômica no contexto da pandemia de Covid-19.

2-5 O projeto proposto dêve contemdar uma das úês divisões de abrangência
tenitorial regulada neste edital, são elas:

2.5.1 Cidade ou região pastoral;

2.5.2 Comunitária;

2.5.3 F ormação pastoral.

3 DOSRECURSOS

3.í Provisão de REcursos
. Fundo Solidário 2021 - R$ 105.000,00
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Financiamento de projetos sociais nas paróquías - R$ 102.500,00

Gastos administrativos, divulgação e formação para o Fundo Solidário 2021 -
R$ 2.500,00

Cada uma das áreas de abrangência, apresêntadas no ltem 2.5. deste
regulamento, irá dispor dê um valor total do recurso disponível no "Fundo
Solidário 2021", conÍoÍme tabela a seguir. Visando a nâo concentraçáo de
recursos e a distribuição para diferentes realidades, estes valores totais seráo
distribuídos entre as propostas selecionadas neste edital, que poderão solicitar
um valor máximo ao Fundo Solidário, também conforme tabela a seguir:

3.4 Todos as propostas inscritas deveráo atender público em situação de
vulnerabilidade. Para Íins deste edital, entende-se como público em situação de
vulnerabilidade o economicamente vulnerável (classes D e E), e/ou o público
pertencente aos sêguintes grupos sociais: crianças, adolescentes, idosos,
Pessoas com DeÍiciência (PCDs), populaÉo em situaçáo de rua, populaçâo
negra, povos e comunidades tradicionais, mulheres, comunidade LGBTQIA+ e
refugiados- Além destes, serão crnsiderados tãmbÉm os públicos que
passaram a se enquadrar como 'socioeconomicamente vulneráveis" por conta
dos efeitos da pandemia decovid-íg.

3.5 Para este edital, há o limite máximo de uma propostâ a ser apresentada pela
mesma paróquia proponente;

3,6 Este edital prevê a quantidade máxima de 2'l propostas, divididas por área de
abrangência, a seÍem sêlecionadas, ficando a Cáritas Diocesana de
Rondonópolis reservada no direito de selecionar conforme sua estratégia de
investimerúo social e a disponibilidade de recursos;

3-Z As propostas aprovadas neste edital seráo financiadas por meio do repasse de
recursos próprios da Cáritas Diocesana de Rondonópolis;

3.8 A decisão pelo financiamento dependerá da avaliação e da classificação da
proposta nas etapas de seleçáo previstas no item 9.1 deste regulamento, do
alinhamento da iniciativa ao propósito da Cáritas de Rondonópolis, à estratégia

dos eixos estnÍurantes e da disponibilidade de recursos V
4 REQUTSTTOS DO PROPONENTE T

3.3

1-1 SOMENTE podem participar do proce.sso de seleção Pastorais

Abrangência Valor Totâl
Valor limite poÍ
proiêto

Total dê
Projetos

Cidade ou região pastoral R$ 45.000,00 R$ 7.500,00 06

Comunitária R$ 45.000,00 R$ 4,500,00 10

Formação pastoral R$ 12.500,00 R$ 2.500,00 05

Total
R$
í02.500,00
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associações ou grupos locais organ2ados que trabalham em conjuúo com as
Paróquias católlcas da Diocese de Rondonópolis-Guiratinga.

NÃO serão considerados aptos a participar do processo de seleçáo deste edital,
os pÍoponentes que sejam:

4.Í.í Organizações e/ou associaçôes de fins lucrativos, mesmo que realizem
trabalhos junto às paróquias;

lle Pastorais sociais, organizações elou associações que nâo tenham devida
aúorizaçáo do pároco para execuçáo do projeto proposto;

4.í.3 Organizações e/ou associações político-partidáías, mesmo que realizem
trabalhos junto às paróquias;

5 REQUISIToS DA PROPOSTA

SOMENTE serão aprovadas, neste edital, es propostas alinhadas a, pelo
menos, um dos 2 Eixos estruturantes do Fundo Solidário 2021 , corúorme
descriçáo no item 2.4. deste regulamento e, obÍigatoÍiamente, respeitando a
legislação sanitária/epidemiológica local vigente guanto à Pandemia do novo
coronavírus acompanhado de um plano de contingência;

O valor solicitado na proposta inscrita neste edital deve respeitar o limite máximo
informado no item 3.3, deste regulamento, de acordo com a abrangência e o
eixo escolhido;

5.3 SERÃO SELECIONADAS propostas com as seguintes caracteÍísticas,
organizadas de acordo com seu objetivo e escopo:

5.3.í PROPOSTA DE FINAI{CIAilENTO A PROJETOS: os recursos do Fundo
Solidário 2021 serão destinados a iniciar e/ou manter uma ação específica
da paróquia, que possui escopo definido, podendo ou não acabar com o
fim do financiamento do Fundo Solidário 2021. Para as rubricas de
aquisicáo de materiais/eouipamentos peÍmanente.s e Daoamentos de
Recursos Humanos seráo analisados pela Cáritas Diocesana de
RondonóDolis de acordo com os resultados e metas DroDostos no Droieto.

ESTE EDITAL NÃO CONTETUTPLA a compra de EPls (Equipamentos de
Proteção lndÍvidual); de testes relac,onados à detecção de coronavírus e/ou
anticorpos contra o coronavírus, ou de alimentos para Íins assistencialistas,
como cesta básica, por exemplo.

5.5 O Íinanciamento do Fundo SolidáÍio 2021 Íealizado por meio deste edital NÃO
reprêsênta vínculo trabalhista com a Cáritas Diocesana de Rondonópolis na

contrdação de Rêcursos Humanos, estando somênte a paróquia proponente da
proposta vinculada às possíveis contratações para sua execuçáo;

5.6 SOÍt ENTE sêrão consideradas, para este edital, as propostas:

5.6.í Que não prevejam custos demandem gastos particulares de

Avenida Pape Joâo )« l|,l,,3.324 -Vila OpeÀna'CEP 78,720415 - Rondonópoli8 - Mato Groiso
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beneficiários;
5.6.2 Que sejam realizadas em espaços de livre acesso aos beneficiados, não

apresentando nenhuma baneira econômica ou Íisica para a participaÉo;
5.6.3 Que estejam relacionadas aos eixos estÍúurantes do Fundo Solidário

2021.

Serão PRIORIZADAS, neste edital, as propostas com as seguintes
caÍacterísticas:

5.7.í Que aconteçam em tenitórios e/ou com públicos residentes de tenitórios
vulneráveis, como periferias, áreas rurais, e/ou de baixa renda;

5.7.2 Que possuam recoÍtes específicos e/ou açôes afirmativas para grupos em
situação de vulnerabilidade social e econômica, como mulheres, pessoas
com Deficiência, LGBTQIA+, pessoas negras, povos indígenas e
tradicionais, refugiados etc.;

5.7.3 Que prevejam açôes e/ou medidas de acessibilidade ianto aos
profissionais envolvidos, quanto ao público beneficiãdo-

As principais atividades da proposta deverão, obrigatoriamente, ser executadas
pela paróquia, pastoral, grupo local e/ou associação proponente que inscreveu a
proposta a este edital, e não por terceiros;

Eventuais exceções e situaçôes que nâo estejam previstas neste regulamento
seráo avaliadas pontualmente pela Cáítas Diocesana de Rondonópolis e a seu
exclusivo critério, tendo a financiadora prenogativa para decidir sobre quaisquer
questôes-

6 cRoNoGRAtrADoEDITAL

Este Edital será publicado no dia 10 de fevereiro de 2021 , às th (Fuso horário
dê MT UTC-04:00) no site da Cáritas Diocesana de Rondonópolis -
vwvw. caritasrondonopolis. orq. br/fundo-solidario/.

A Cáritas Diocesana de Rondonópolis realizará uma formação sobre
"Elaboração de Projete" paras as pastorais, organiza@s, associações e
paróquias interessadas em inscrever propostas âo Fundo Solidário 2021. A
formeção se dará no dia 20 de fevereiro de 2021 das í3h30 às 17h no auditório
do Centro Multiuso Padre Lothar Bauchrowitz, situado à Av. Papa Joáo Xxlll,
3.324 - Vtla Operária - Rondonópolis, Respeitando os decretos e orienta@es
vigentes para a contenção da disseminação do novo coronavírus, a participaÉo
será limitada a dois representantes por paróquia, sendo necessário a reserva
de vagas até o dia 18 de fevereiro de 2021 através dos telefones 66 342'14361
ou I960+3359.

6.3 De modo geral, este edital receberá as propostas entre 20 de Íevereiro e 05 de
março de 2021 (até í7h - horário de Mato Grosso), SOMENTE em arquivo

5.8

6.1

6.2

digital, obrigatoriamente PDF, pelo

fundosolidaÍio@caritasÍondonopolis.org.br, junto com os
exigidos no ltem 8.1 deste edital.
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AvaliaÉo dos projetos propostos de 08 a 10 de março de 2O21.

Revisão e correção do plano de trabalho de 10 a 15 de março de 2021.

Divulgaçáo dos projeios aprovados no dia 16 de março de 2021, no site da

Cáritas de Rondonópolis e atraves dos e'mails de contato com cada
proponente.

Assinatura do contrato de '17 a 18 de março de 2021, na sede administrativa da
Gáritas Diocesana de Rondonópolis, situada à Av. Papa João Xxlll, 3.324 - Vila
Operária - Rondonópolis.

Repasse do lÍnanciamento no dia 22 de maÍçl; de 2021, em parcela única,
através de transferência bancária na conta indicada pelo proponente em noÍne

da paróquia.

Período de execução do projeto de abril a outubro de 202í, sendo o pÍazo

mínimo de 3 meses.

PrestaÉo de contas e pequena avaliação dos resultados alcançados,

conoborados por fotos, deverâo ser entregues até o dia 26 de novembro de
2021 em arquivo digital PDF, juntamente com as notas fiscais digitalizadas.

6.10.1 Os poetos que seráo executados em três meses, deverão fazer a
prestação de contas e avaliaÉo até 30 dias após o término do projeto.

Propostas submetidas APOS o prazo de iÍrscriÉo, conforme o item 6-3.

deste edital, NÃO seÉo avaliadas, sendo automaticamente excluídas do
processo;

Cabe ao proponente observar a date limite para a inscriçáo da proposta de
acordo com o disposto neste regulamento;

A Cáritas Diocesana de Rondonópolis reserva-se no direito de prorrogar o
pÍazo de divulgação dos resunados deste edital, comprometendo-se a informar
a possível pronogação nos e-mails de contato indicados em cada proposta.

Nesse caso, o proponente se responsabiliza por acompanhar informações sobre
o processo de seleçáo deste edital no e.mail de contato indicado na proposta

inscrita-

7 PRocESSo DE rNscRrçÃo

7.1 A inscrição de propostas neste edital é gratuita e deverá ser realizada

obriqatoÍiamente pelo envio do plano de trabalho e documentos em arquivo

digital, em PDF, no e-mail fundosolidario@carita§rondonopolis.org.b4

7.í.í A fim de evitar problêmas na efetivação dâ inscrição dêvido a intemrpçôes
ou baixa qualidade de conexão com a internet, recomenda-§ê que a
inscrição não seja deixada para os últimos dias do prazo informado no

itêm 6-3, especialmente nos câsos em quê o âcesso será

Avenida Papa João xxlll, 3.32rí -Mla Operá.ia - CEP 78.720ô15 - Rondonópolis - Mato Grosso.
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meio de dispositivos móveis, que estáo sujeitos a maiores variações na
qualidade e no acesso à rede de intemet, podendo resultar no não-envio
da proposta em tempo hábil.

7.1.2 Em hipótese alguma a Cáritas Diocesana de Rondonópolis, poderá ser
responsabilizado pela impossibilidade de inscrição da Proposta e/ou
concederá prorrogação para inscriçáo de Proposta poÍ problemas de
acesso à irúemet dos participantes e envio do e-mail ao endereço
eletrônico da inscrição, devendo hayer a estríta obseNânciâ das
instruções descritas nessa cláusula pelos participantes.

7.2 A valideção da inscrição somente ocorrerá mediante o preenchimento de todas
as questões obrigatórias e envio dos documentos listados no item 7.1 deste
regulamento;

7 .3 Ao realizar a inscrição, a organização proponêntê:

7.3.1 Reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e condições
estabelecidas neste regulamento;

7.3.2 Reconhece e declara automatÍcamente que aceita as decisões da Cáritas
Diocesana de Rondonópolis para solucionar questóes não previstas no
regulamento;

7.3.3 Responsabiliza-se legalmênte pela veracidade e legitimidade dos
documentos e materiais apresentados;

7.3.4 Responsabiliza-se pelas informaç6es apresentadas no plano de trabalho
como verídicas e atualizadas;

7.3.5 Concorda com a utilização e o tratamento de seus dados pessoais para a
finalidade determinada nesse edital e com o sêu compartilhamento, nos
termos do ilem 12-2 deste regulamento.

I DocutENTos oBRtcATónros pana e lNscRrçÃo

8.í Os documentos obrigatórios para inscrição do projeto, e que deverão ser
anexados (obÍigatoÍiamentê no foÍmâto PDF) no envio da proposta, são:

8.í.1 Plano de Trabalho assinado pelo pároco e pela coordenação ou
responsável pelo projeto proposto;

8.í.1.í No Anexo I deste edital, segue o modelo desejado de Plano de
Trabalho.

8.1.2 Plano de contingência de combate à propagação do novo coronavírus
(COVID-19), assinado pelo pároco e responsável;

E.í.3 Cartáo CNPJ da paróquia proponente(atualizado);

8.1.t1 Contato e documentos pessoais do pároco (RG, CPF ou CHN);
8.1.5 Contato e documentos pessoais do(a) coordenador(a) do projeto;

8.í.6 E-mail para os contatos necessários entre a Cáritas de Rondonópolis e
o/a responsável pelo poeto;

8.í.7 Dados bancários da pa@uia proponente (Codigo do Banco, Agência e
Conta Conente).

9 ANÁLEE DAs PROPOSTAS INSCRITAS

Avenidâ Pepâ Joáo xxlll,3.324 -Vila Owrána - CEP 78.720515 - Rondonópoli8 - Mato Grosso.
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A análise das propostas sêrá realizada em 4 (quatro) etapâs:

9.1.1 Primeira êtapa - análisô êliminatóÍia: realizada com todos as propostas
inscritas, quando será analisado o cumpímento dos requisitos previstos
neste regulamerúo;

9.í.2 Segunda e{apa - análise técnica classificatoria: real2ada com
propostas aprovadas na etapa anterior, rêspeitando os critérios
apresentados no itêm 9.2 deste reguÍamento;

9.í.3 Terceira etapa - análise documental: será realizada com as propostas
classificadas na etapa anterior e baseada na regularidade dos documentos
listedos no item 8.1 deste regulemênto:

9.í.4 Quarta êtapa - ená]isê final: Íealizada com propostas aprovadas na
etapa anterior. Nesse momento, a Cárítas Diocesana, baseado em sua
estratégia de investimento social e recuBos disponíveis, definirá as
propostas financiadas.

Para análise das proposúas na terceira etapa, oonforme mencionada no item 9.1

deste regulamento, serão utilizados os seguintes critérios classmcatóríos:

9.2.í CAPACTDADE TÉGNrcA E OPERACTONAL OA ORGANTZAÇÃO: seráo
avaliados aspectos técnicos gerais da proponente- Ela deve apresentar
conhecimento sobre a localidade, sobre o público atendido, capacidade de
execuçáo da proposta enviada, experiência na temática e tÍansparência
nas suas ações;

9.2.2 VIABILIDADE OPERACIONAL E FINANCEIRA DA PROPOSTA: serâo
avaliados aspectos técnicos gerais do Plano dê Trabalho da proposta. Ele
deve ser coeÍente com o impado negativo de vulnerabilidade identificado,
demonsfar relação causal entre impacto§, atividad€s da proposta e
objetivos esperados, e ter coerência orçamenlária com as ações previstas.
O monitoramento de lndicadores seÉ um diferencial;

9,2.3 INCLUSÃO SOCIAL: a proposta deve priorizar o público em situação de
vulnerabilidade social e econômica, apresentando o contexto enfentado
por este público e explicitando como as açóes propoías efetivamente
contribuirão para a mitigação dos impactos negativos;

9.2,4 POTENCIAL DE IiTPACTO: espera-se que a proposta gere impac{os
positivos, concretos e eÍicazes na mitigaçâo dos efeitos negativos dâ
situaÉo de vulnerabilidedê social e econômica, sejam eles nos grupos
sociais, na comunídade, e/ou na paróquia proponerúe;

9.2.5 CAPAGTDADE DE ilOBILIZAçÃO: é impoÍtante gue a proponente
conheça a realidade do público beneficiado e tenha experiência em se
comunicar com ele e em o mobilizar. SeÍá considerado um diferencial as
proponentes que atuam em rede com outros atores sociais, como a própria

comunidade e com outras organizaç6es, etc.

9.2

RESULTADOS

í0.1 Os result:Os resultados dêste edital seráo divulgados na página eletrônica:
http.//www. caritasrondonopolis.orq. br/fundo-solidario/ e através dos

Avenira Papâ João Xxlll, 3.324 -Vtla Operána - CÉP 78.720â15 - Rondonópolis - Mato Grosso.
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contato de cada pÍojeto proposto;

Í0.2 A pontuação Íinal atribuída a cada proposta não será dívulgada, servindo tão
somente para o controle intemo da Comissáo Avaliadora. Também náo serão
fornecidas informações individualizadas por pÍoposta sobre o motivo da
desclassificação em quaisquer fases de seleÉo.

1í oescunssrFrcAÇÃo E REpRovAçÃo DAs pRoposrAs

'l í.í A Cáritas Diocesana de Rondonópolis reserva-se no direito de reprovar ou
desclassiÍicar quaisquer propostas, a qualquer momento, nas seguintes
situações:

1í.'t.1 Propostas e/ou paróquias, pastorais, associações e organizaçóes
proponentes que não atendam aos requisitos de participação descritos
nos itens 4 e 5 deste regulamento;

íí.í.2 lnscriçáo da proposta não concluída nos prazos descritos no item 6.3
deste regulamento;

1í.í.3 Ausência do envio da documentaçáo obrigâtória, conforme inÍormada no
item 8.1 deste regulamento, ou envio da documentaçáo em situaçáo
irregular;

íí.í.4 Envio de documentos ilegíveis;
í í.í.5 Violaçáo de quaisquer regras ou normas aplicáveis, bêm como de direitos

dê terceiros, inclusive de propriedadê inteleciual e de peÍsonalidade ou,
ainda, do dever de sigilo e/ou de confidencialidade;

'lí.1.6 Constatação ou suspeita de Íraude, má fé e/ou prática abuso de qualquer
natureza;

íí.1.7 Desrespeito aos valores éticos e dissonância com o proposito, estatuto e
regimento intemo da Cáritas Diocesana de Rondonópolis.

12 CoNFIDENoIALIDADE E TRATAi,ENTo DE DADos PEssoAIs

{2.1 O conteúdo das ideias e das propostas apresentados nesie editâ|, assim como
todos os documentos e informaçóes de qualquer üpo fomecidos pela

organização proponente serão tratados confidencialmente pela Cáritas
Diocesana de Rondonópolis;

12.2 Ao submeter a proposta de projeto, a paróquia proponente está ciente de que
Cáritas Diocesana, ou terceiros designados por ela, processarâo e utilizarão
suâs informaçóes (incluindo dados pessoais) para o registro neste edital e para a
análise da proposta e da paróquia durante todo o processo de avaliação,
aplicando todas as medidas razoáveis de segurança e confidencialidade para
evitar alteraÉo, perda, tratamento ou acêsso nâo arÍor]zado aos dados, em
conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/18).

13 roRmluzaÇÃo Do FINANqAÍúENTo E coNTRApARTIDAS

í3.1 A inscrição da proposta e seleçáo neste edital náo obriga o Fundo Solidário
2021, ou a Cáritas Docesanâ de Roncbúpolis, a ÍealizaÍ o financiamerto ou

Ávenida Pâpa Joáo )«111,3.324 -\rie Opeíána - CEP 7A.72Oô15 - Rondonópolis - Malo Grosso. )
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efetuar qualquer tipo de doaÉo à proposta;

13,2 O financiamento previsto neste edital será formalizado em contrato específico, a
ser disponibilizado aos proponentes das propostas aprovadas. Apenas o
contrato assinado pêlo pároco da paróquia proponente e pela Cáritas
Diocesena de Rondonópolis será considerado vinculante para a realizaçáo do
Íinanciamento, de acordo com os termos e condiçóes ali previstas;

13.3 A Cáritas Diocesana de Rondonópolis poderá solicitar da organizaçáo
proponente, pelo financiamento da pÍoposta selecionada, as seguintes
contrapartidas, que poderão ser acordadâs e constarão em contrato Íirmãdo
pelas partes:

13.3.í Uso da marca da paróquia, pastoral, associaçáo, organização e/ou da
proposta no site institucional e nas redes sociais da Cáritas Diocesana
de Rondonópolis durante a vigência da parceria, mediante aprovação
pÍévia dos responsáveis;

í3.3.2 Disponíbilizaçâo para uso da Cáritas Diocesana de Rondonópolis de
vÍdeos e/ou imagens da organização e/ou da proposta, mediante
assinatura de Autorização de Uso de lmagem assinada pelos

beneficiados (quando maiores de 18 anos), e/ou por seus responsáveis
legais (quando beneÍiciados menores de 18 anos);

í3.3.3 Presença e/ou menção da marca da Cáritas Diocesana de Rondonópolis
e do Fundo Solidário 2021 em press releases e todo mateial de
divulgação ou êxecução do projeto produzidos pela paróquia, pastoral,

associação e/ou organizaçáo beneficiada;
13.3.4 Presença da marca da Cáritas Diocesana de Rondonópolis nos

uniformes e/ou materiais personalizáveis utilizados pelos beneficiados
da proposta financiada;

í3.4 Antes da assinatura do contrato, a organizaçáo proponente deverá informar à

Cáritas Diocesana de Rondonópolis sobre possíveis impedimentos de
realizafio de detêrminadas contrapârtidas, mediante justificativa. Essa
comunicação não implica na aceitaçáo automática da Cáritas Diocesana de
Rondonópolis, que avaliará a decisáo de financiamento;

Í3.5 O uso de marcas da financiadora se restringirá às marcas do Fundo Solidário
2021 e da Cáritas Diocesana de Rondonópolis, sempre por meio de aprovação
prévia da Cáritas Diocesana de Rondonópolis.

í4 uoruroRaMENTO DAS PROPOSTAS

14.1 A execução das propostas financiadas será monitorada por meio de equipe

representante do Fundo Solidârio 2021;

14.2 A penodicidade e o formato de monitoramento das propostas serão definidos no

momento de elaboração e assinatura do contrato;

í4-3 Sempre que solicitado, as paróquias proponentes deverão
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documerúos fiscais da proposta, comprovando a ütilrzaÉo de recursos
recebidos e sua aplicaÉo em favor das açóês da proposta. Esses documentos
deverão ser arquivados Wla oÍganizaçeo por, ao menos, 2 (dois) anos, para
eventual auditoria;

í4.4 A Cáritas Diocesana de Rondonópolis poderá realizar auditoria relacionada a
execução das propostas financiadas, a fim de solicitaÍ documentos que
comprovem que as obrigaçôes foram devidamente cumpridas, a qualguer
momento, mediente simples notiÍicação, visando à apuraçâo de eventuais fatos
em desacordo com as políticas intemas e legislações aplicáveis.

í5 rxronulçÕes e oúuons

í5.í A CáÍitas Diocesana dê Rondonópolis poderá albrar este edital, inclusive datas
ou etapas de seleçáo, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério. Em caso de
alterações, estas seráo informadas na página eletrônica
http://www.caritasrondonopolis. orq. br/fundo-solidario/ conferindo, caso
aplicável, prazo adicional para novas inscriçôes ou alteração das inscrições já
realizadas;

,5,2 Nâo caberá recurso sobre as decisões finais tomadas pela Cáritas Diocesana de
Rondonópolis em relaçâo às propostas aprovadas para o financiamento;

í5.3 Para informaçóes e esclarecimentos de dúvidas sobre o conteúdo deste
g3l!Q!, envie e.mail para fundosolidario@caritasrondonopolis.orq. br ou através
dos telefones: 66 342í436í / 9 9603-3359 / 9 9652-0375;

Rondonópolis - MT, 10 de fevereiro de 2021.

Marlâ Aparecida de Ollvelre Rossâtto
Tesoureire

Cáritas Diocesana de Rondonópolis
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