
 
 
 
RETIFICAÇÃO Nº 002/2020/SGAS 

Ref.: EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2020/SGAS – “Prêmio Ação 

Solidária Paraná: Práticas de solidariedade durante a crise” 

 

A Superintendência Geral de Ação Solidária, como coordenadora do “Prêmio Ação 

Solidária Paraná”, no uso de suas atribuições e considerando o Edital de Chamamento 

Público 002/2020/SGAS – “Prêmio Ação Solidária Paraná: Práticas de solidariedade 

durante a crise”, que pretende valorizar e reconhecer iniciativas solidárias e voluntárias, 

de relevante interesse social e com impactos transformadores durante o período de 

pandemia, voltadas para o alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, em 

âmbito estadual, RESOLVE: 

 

I – Retificar o subitem 2.3 do Edital 002/2020/SGAS, a fim de acrescentar o Estatuto ou 

Ato Constitutivo como outro meio de comprovação de tempo de existência, passando a 

constar com a seguinte redação: 

 

“O tempo de existência da entidade proponente será comprovado por meio da 

inscrição em situação regular no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do 

Ministério da Fazenda – CNPJ/MF ou do Estatuto/Ato Constitutivo da 

Organização da Sociedade Civil, desde que assinado e devidamente 

registrado, tendo como referência a data de publicação deste Edital.” 

 

IV – Ratificar as demais disposições constantes do Edital 002/2020/SGAS, de forma que 

permanecem inalteradas. 

 

Curitiba, 09 de novembro de 2020. 

 

Andreia S. Oliveira 

Superintendente de Ação Solidária do Estado do Paraná 

Em exercício 
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