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1s TERM0 DE ADITIV0 Ao EDITAT DE CHAMAMENTo PúBtICo aüUZazt-sEIUv
o Município de Caucaia-CE, através da Secretaria de Esporte e fuventude - SEIUV, tornâ públicoo GHAMAMENT0 PÚBLICO Ns 0CI1/20?1 - sEIUv, para seleção de projetos sociais esporrivosapresentados por pessoa física ou jurídica, visandt a celetração de parceria para ApoloFINÂNCEIRO CONCEDIDO A PROIETO§ §OCIAIS ESPORTivoS DE TNTCIATTVAs DETERCEIR0S, através do presente edital, que objetiva a demo cratizaçáo ão ,."rro aos recursosdo PR0GRAMA CAUCAIA ATIVA, obrigãndo-i* o mesmo à fiel observância às disposiçõescontidas na Constituição Federal de L938, no seu Artigo 2l-7 inciso "11,,, Lei Federal ns 9.615, de24 de março de 1998 que inclui normas sobre o despJrto, Lei Federal ns 13.46 6, de ::zde junhode 2017 que dispõe sobre o estatuto do idoso, Lei Federal 13019 de 31 de julho de 20L4 queestabelece o regime iurídico de parceria entre administração pública e as organizações dasociedade civil, Lei Federal n' 13.L46 de 06 de julho ae zoís que institui sobre a inclusão daPessoa com Deficiência, na Lei Municipal ns :.0Úz de 29 de agoito de 2019 que dispõe sobre apolítica de patrocínio da Administração Pública do Município de caucaia e na Lei de Diretrizesorçamentárias do município para o exercício de 2a21 e pelas demais disposições legaisaplicáveis, assim como disposto no presente edital e que desenvolvem atividades esportivas deinclusâo, destinadas ao público em quaisquer modaliàades esportivas realizadas no Municípioda Caucaia/CE.

1. DAS ATTERAÇÕES

1'1 o ITEM 11'1 passará a vigorar com a seguinte redação: A liberação de recursos financeirosaos contemplados está condicionada à comprovação de regularidadó cadastral e da situação deadimplência que deverão ser âpresentadas *unrá**nte junto ao Relatório de Atividades;
L'2 ? ITEM 11'4 passará a vigorar com a seguinte redação: o recebimento dos recursos estácondicionado à aprovação da prestação de con-tas mensal, conforme os termos do item L3;

1'3 o ITEM 13'1 passará a ügorar com a seguinte redação: o selecionado por esse edital ficaobrigado a demonstrar a boa e regular apl-icaçao dos valores recebidos, de maneira que aprestação de contas deverá ser realizada, mensalmente, mediante entrega de relatório deatividades e comprovaçâo da execução do obieto, ficando condicionado, o repasse seguinte,à aprovação do reiatório de ativiaaáes;.il#-;rãiir'a" Esporte u Jur"rrtrd.;
L'4 o ITEM 13'1'1 passará a vigorar com a seguinte redação: A secretaria de Esporte efuventude apresentará aos proponentes dos -proletos 

selecionados, manual contendoorientações para elaboração do relatório de pr*.trçâo de contasTrelaiório de aüvidades,que deverá, obrigatoriamente, conter a lisla de frequência e registio ffoto, jornal, publicaçãoem mídias sociaisJ dos participantes atendidos gratuiLmente nas atividades do projeto.
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1.5 o ITEM 14.7 passará a vigorar com a seguinte redação: 14.7. As dúvidas relativas ao
presente edital poderão ser dirimidas através dos telefones [85J 3342.5869, (BSJ 3342.5720,
ou pelo e-mail editais@sejuv.caucaia.ce.gov.br.

2. DAS INCLUSÕES

Z.L Ao ITEM 5.3 adiciona-se o peRÁGRaFO ÚNICO com a seguinte redação: PARÁGRAFO
ÚrulCO: A inscrição dos projetos esportivos também poderá ser realizada de forma on-line,
acessando o portal da prefeitura municipal através do sítio www.caucaia.ce.gov,br, clicando no
Lrotão "Secretarias Editais", em seguida no link "secretaria de Esporte e juventude" e,

finalizando, em "lnscrição Or-r-line".

Caucaia, [CEJ, 04 de março de 2021..
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