ANEXO II - RETIFICADO
LISTA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO DO PROJETO AO EDITAL
Verifique abaixo em qual caso sua organização ou coletivo se enquadra e observe quais
documentações serão somadas ao Item 1.
1. Para todos os coletivos e organizações





Roteiro de elaboração de projeto preenchido (ANEXO I);
Termo de compromisso de apresentação de contrapartida, conforme modelo
disponibilizado pela FASE/FUNDO DEMA anexo a este edital;
Apresentação de carta de recomendação, por escrito, de duas
instituições/organizações;
Apresentação de ata ou relatório de reunião realizada especialmente para aprovação
da proposta pelo grupo a ser beneficiado, com lista de presença, mediante na qual
fique comprovada a participação desta na elaboração do projeto. (OBSERVAÇÃO: Se
o projeto for apresentado conjuntamente por duas organizações/coletivos, ESTE
DOCUMENTO
DEVE
SER
ENCAMINHADO
POR
AMBAS
AS
ORGANIZAÇÕES/COLETIVOS.)

2. Exclusivamente para organizações com CNPJ






Cópia da ata de constituição da entidade proponente devidamente registrada;
Cópia do estatuto social da entidade proponente devidamente registrada;
Cópia da ata da atual diretoria da entidade proponente devidamente registrada;
Comprovante de inscrição e situação cadastral regular/ativa da entidade proponente
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Cópia do CPF e RG dos representantes legais da entidade proponente;

3. Coletivo Não Formalizado



Carta de recomendação do coletivo indicando duas pessoas como representantes
coordenadores/as do projeto. Anexar a lista de presença.
Cópia do RG, CPF e Comprovante de Endereço representantes indicados pelos
coletivos;

4. Coletivo Não Formalizado representado por uma Organização Formalizada







Carta de recomendação do Coletivo Não Formalizado indicando a Organização Formalizada
como representante jurídica. Anexar a lista de presença;
Cópia da ata de constituição da organização representante devidamente registrada;
Cópia do contrato/estatuto social da organização representante devidamente registrada;
Cópia da ata da atual diretoria da organização representante devidamente registrada;
Cópia de comprovante de inscrição e situação cadastral regular/ativa da organização
representante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
Cópia do CPF e RG dos representantes legais da organização representante.

