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         AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 
 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SDHDS, no 
uso das atribuições legais, estabelecidas na Lei Complementar nº 237 de 13 de setembro de 2018, bem 
como, o que dispõe o Decreto Municipal nº 14.309 de 16 de outubro de 2018. 
 
Considerando o Edital 01/2019 que visa o credenciamento e a seleção de organização de projetos da 
sociedade civil para formação de parcerias do tipo termo de fomento, visando a execução de programas 
relacionados à promoção e defesa dos Direitos da Pessoa Idosa; 

 
Considerando que o prazo para Divulgação de Resultado Preliminar era de até 20 dias corridos após 
finalização do envio das propostas; 

 
Considerando que houve a necessidade de diligências para verificar as informações apresentadas  pelas 
Entidades; 

 
DETERMINA a prorrogação para divulgação de resultado preliminar, por mais 30 (trinta) dias, conforme o 
item 6.5.2 do Edital 01/2019, havendo assim a modificação da etapa 4 da tabela 1 que trata da Fase de 
Seleção, conforme disposto abaixo: 

 

ETAPA ATIVIDADE DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento 
Público 

Conforme Diário Oficial do Município 

 

2 

Envio das propostas pelas OSCs. PRIMEIRO 
PERÍODO 

16/01/2019 a 22/02/2019 

Envio das propostas pelas OSCs. SEGUNDO 
PERÍODO 

01/05/2019 a 01/07/2019 

3  
Etapa de avaliação das propostas e 
credenciamento pela Comissão de 

Seleção e emissão de parecer de análise 
de mérito 

Até 15 dias contados do primeiro dia útil 
após a finalização do envio das propostas 
(PRIMEIRO PERÍODO até 11/03/2019 – 
SEGUNDO PERÍODO até 16/07/2019) 

4 Divulgação resultado preliminar Até 50 dias corridos após 
finalização do envio 

5 Interposição de recursos contra o 
resultado preliminar. 

Até 05 dias corridos após  
divulgação do resultado 

preliminar 

6 Análise dos recursos pela Comissão 
de Seleção. 

Até 05 dias corridos após 
finalização do prazo de 

apresentação dos recursos 

7 Envio do Parecer de Análise de 
Mérito para apreciação do  CMDPI 

Até 05 dias corridos após 
finalização do prazo de 
análise dos Recursos 

8 Homologação e publicação do 
resultado definitivo da fase de 

 

Até 05 dias corridos da 
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seleção, com divulgação das 
decisões recursais proferidas (se 

houver). 

APRECIAÇÃO DO CMDPI 

9 Emissão do Certificado de Captação 
de Recurso 

Até 15 dias, contados do 
primeiro dia útil após do fim do 

prazo de divulgação 

 

 

Fortaleza, 22 de julho de 2019. 

 

 

 

Elpídio Nogueira Moreira 
Secretário Municipal da Secretaria dos Direitos 

Humanos e Desenvolvimento Social 
 

 


