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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

Morrinhos  -  Estado de Goiás 

CNPJ 15.578.450/0001-33                                                                                                                                                                                                                                                 

Rua Dom Pedro II  nº 679 – Centro / Centro Administrativo   

Fone: (64) 3417-2152  
 

R E S O L U Ç Ã O Nº 011 de 26 de Janeiro de 2017 

 
 

                          O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em reunião realizada 

no dia 26 de Janeiro de 2017, ata de Nº 240. 

 

Estabelece requisitos para celebração de parcerias do Termo de Fomento, conforme a Lei nº 13.019, de 31 de julho 

de 2014, alterada pela Lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, com a Organização da Sociedade Civil que atua na 

área da Assistência Social com Projetos relativos à defesa, proteção, promoção e atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente que poderão ser financiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente no município de Morrinhos, e, 

 

Estabelece procedimento para solicitar a Dispensa de Chamamento Público e o Projeto de Lei para realizar o 

repasse ao Projeto selecionado que será  financiado com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente do Município de Morrinhos – FMDCA, que esteja em consonância com as políticas públicas da 

criança e do adolescente e que sejam inovadores e/ou complementares a essas políticas, conforme deliberação em 

reunião deste Conselho, que aprovou o texto final desta resolução. 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1º - Deliberar a aprovação do Termo de Fomento com a Entidade participante do Edital de Seleção 2016 do 

PROGRAMA AMIGO DE VALOR, desenvolvido pelo Banco Santander (Brasil) S.A., e teve como objetivo divulgar 

e realizar a captação de recursos financeiros perante seus clientes e funcionários, passíveis de dedução do Imposto 

de Renda, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, visando fortalecer as atividades e 

objetivos dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, a qual sua PROPOSTA DE AÇÃO 

foi selecionada e será financiada pelo respectivo Fundo: 

 

Item: Entidade: Proposta de Ação: Valor: 

 

001 

 

Fundação de Assistência Social Betuel 

Casa Lar Infância Protegida – Construção para 1ª 

fase da sede da Casa Lar Infância protegida e 

aquisição de um Micro-Ônibus. 

 

R$ 300.285,87 

Total Geral:                                                                                                              R$ 300.285,87 
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Art. 2º - Constitui também objeto da presente resolução o repasse financeiro ao Projeto selecionado a ser financiado 

com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Morrinhos, Estado de 

Goiás, gerenciados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que será repassado através 

da subscrição do respectivo Termo de Fomento. 

§ 1º - O Projeto apresentado pela Organização da Sociedade Civil - OSC, deverá conter em seu Plano de Trabalho 

ações a serem desenvolvidas no período de até doze meses, que abranjam programas de promoção, proteção e de 

defesa de direitos, tendo como beneficiários segmentos de Crianças e Adolescentes, segundo as linhas de ações 

previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e deverão estar em conformidade com a Proposta de Ação e 

Planilha do Orçamento Detalhado apresentado ao Programa Amigo de Valor. 

 

Art. 3º. Para a celebração das parcerias previstas na Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, a Organização 

da Sociedade Civil - OSC deverá apresentar em até 10 (dez) dias após o recebimento desta resolução, os seguintes 

documentos, além do Plano de Trabalho: 

I. certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida ativa, de acordo com 

a legislação aplicável de cada ente federado; (CND: Federal; Estadual; Municipal; Certificado de 

Regularidade do FGTS e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); 

II. certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de 

eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta 

comercial; 

III. cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

IV. relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira 

de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil - RFB de cada um deles; 

V. comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; 

VI. certificado de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ; 

VII. certificado de Registro no CMDCA e no CMAS atualizados; 

VIII. plano de trabalho (em conformidade com a Proposta de Ação apresentada para o Programa Amigo de Valor). 

 

Art. 4º - Deverá constar no Plano de Trabalho: 

I. descrição da realidade que será objeto da parceria (Objetivos geral e específico), devendo ser demonstrado o 

nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

II. descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; 

III. previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos 

pela parceria; 

IV. forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; 

V. definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. 

 

Art. 5º. A liberação de recursos financeiros deverá ocorrer após finalização das assinaturas de ambas as partes e será 

repassado o valor total do recurso. 
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Art. 6º. A prestação de contas deverá ser feita em três etapas para o CMDCA e Controle Interno do Município, 

observando-se as regras previstas na Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015, além de prazos e normas de 

elaboração constantes dos instrumentos de parceria e do plano de trabalho. 

 

Art. 7º. A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitem 

ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a 

descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, 

até o período de que trata a prestação de contas. 

 

Art. 8º. Durante a execução do Projeto deverá ser apresentada a prestação de contas, que abarcará Relatório de 

Execução do Objeto e Relatório de Execução Financeira do Termo de Fomento, ambos trimestralmente, contendo as 

atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 

resultados alcançados, até o período de que trata a prestação de contas. 

 

Art. 9º. O dever de prestar contas surge no momento da liberação dos recursos financeiros. 

§ 1º O prazo de entrega da prestação de contas trimestral, pela Organização da Sociedade Civil – OSC, será sempre 

até o décimo dia do mês subsequente ao bimestre, ou seja, até o dia 10 (dez);  

§ 2º A Organização da Sociedade Civil - OSC executora deverá ter uma conta específica, aberta em Banco Público 

para cada Projeto, contemplado para realização dos depósitos e movimentações, e servir apenas para a realização do 

Projeto. 

 

Art. 10. A prestação de contas parcial (trimestral) será analisada por uma Comissão de Monitoramento e Avaliação 

formada por Conselheiros do CMDCA, que terá o prazo de até 05 (cinco) dias para manifestação sobre sua aprovação 

ou reprovação, contados a partir da data de entrega dos documentos por parte da Organização da Sociedade Civil - 

OSC responsável pela execução do Projeto e o Plenário do Conselho terá o prazo de até 05 (cinco) dias para 

deliberação. 

§ 1º A Organização da Sociedade Civil - OSC também deverá apresentar, na prestação de contas, o Relatório de 

Execução Financeira do Termo de Fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua 

vinculação com a execução do objeto. 

§ 2º A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. 

§ 3º A prestação de contas da parceria observará as disposições e procedimentos estabelecidos conforme previsto no 

plano de trabalho e no Termo de Fomento, de acordo com as regras da Lei Federal n.º 13.019/14. 

                                                                    

Art. 11. A Comissão de Monitoramento e Avaliação formada pelo CMDCA, deverá emitir manifestação conclusiva 

sobre a prestação de contas, observando o Plano de Trabalho aprovado e o Termo de Fomento, devendo dispor sobre: 

I - aprovação da prestação de contas; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; 

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial. 
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Art. 12. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a Organização da 

Sociedade Civil - OSC sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 15 (quinze) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual 

período, dentro do prazo que possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados. 

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, o Presidente 

do CMDCA, sob pena de responsabilidade solidária, deverá adotar as providências para apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

 

Art. 13. A Prestação de Contas é composta, basicamente, por dois documentos: O Relatório de Execução Financeira 

e o Relatório de Execução do Objeto.  

I - Relatório Financeiro: relatório com todas as informações financeiras do período imediatamente anterior ao do 

relatório e posterior ao repasse, inclusive: 

a) A Planilha Resumo (devidamente assinada pelo responsável da entidade) e a planilha Detalhamento de 

Gastos; 

b) Uma cópia legível de todos os comprovantes fiscais das despesas (notas fiscais, contratos e respectivos 

recibos), que contenham, no mínimo, razão social, CNPJ, endereço, discriminação do material adquirido ou 

da prestação do serviço contratado (neste caso, constando o nome do profissional, CPF e endereço completo), 

quantidade, valor unitário, e total gasto; 

c) Cópias de cheques nominais emitidos e extratos bancários; 

d) Todos os recibos de quitação (comprovantes de compensação de cheques ou comprovantes de 

transferências); 

e) As despesas devem ser apresentadas em ordem cronológica, tanto na planilha Detalhamento de Gastos  

quanto na apresentação das fotocópias dos comprovantes de despesas e recibos de quitação. 

II - Relatório de Execução do Objeto: Relatório com informações detalhadas sobre o desenvolvimento das atividades 

no período, em que devem ser apresentadas todas as atividades executadas e todos os resultados obtidos. Esse 

relatório tem por objetivo acompanhar o processo de implementação das melhorias. 

Art. 14. Os pagamentos às Organizações da Sociedade Civil - OSC serão realizados por meio de transferência 

eletrônica, em conta corrente específica da Organização da Sociedade Civil – OSC, isenta de tarifa bancária, na 

instituição financeira pública determinada pelo CMDCA, destinada ao repasse ao Projeto aprovado, conforme Art. 

51 da Lei 13.019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015. 

§ 1º. Será considerado irregular, caracterizará desvio de recursos e deverá ser restituído aos cofres públicos qualquer 

pagamento, nos termos deste artigo, de despesas não autorizadas no Plano de Trabalho, de despesas nas quais não 

esteja identificado o beneficiário final ou de despesas realizadas em desacordo com qualquer das condições ou 

restrições, em conformidade com o Termo de Fomento. 
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§ 2º. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas 

condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 

 

Art. 15. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Fundo 

Municipal das Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de 

imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 

administração pública. 

 

Art. 16. A movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita 

à identificação do beneficiário final e de depósito em sua conta bancária ou através de cheque nominal. 

§ 1º. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e 

prestadores de serviços. 

§ 2º. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, poderá ser admitida a 

realização de pagamentos em espécie, com cheques nominais. 

 

Art. 17. A Secretaria de Desenvolvimento Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Controle Interno do Município serão os gestores das 

parcerias, que serão os agentes públicos responsáveis pela gestão de parceria celebrada por meio de Termo de 

Fomento, com poderes de controle e fiscalização. 

 

Art. 19. Em caso de omissão da presente Resolução, deverá ser seguido o estabelecido na Lei Federal n.º 13.019/14 

e suas alterações, no que couber. 

 

Art. 20. Integram a presente resolução os anexos: 

Anexo I – Folha de Rosto do Projeto; 

Anexo II – Plano de Trabalho (em conformidade com a proposta de Ação); 

Anexo III - Relatório de Execução Financeira; 

Anexo IV - Relatório de Execução do Objeto; 

Anexo V – Planilha Estimativa de Custos (em conformidade com a Planilha do Orçamento detalhada); 

Anexo VI – Declaração – Nome dos Dirigentes e Conselheiros da Entidade e 

Período de Atuação; 

Anexo VII – Declaração de Capacidade Administrativa, Técnica e Gerencial para 

a Execução do Plano de Trabalho; 

Anexo VIII – Declaração de Abertura de Conta Corrente Específica. 

 

Art. 21 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 Morrinhos, 26 de janeiro de 2017. 

Vanderlei Rodrigues Gomes Júnior 

=Presidente Interino do CMDCA= 



6 

 

 

 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

Morrinhos  -  Estado de Goiás 

CNPJ 15.578.450/0001-33                                                                                                                                                                                                                                                 

Rua Dom Pedro II  nº 679 – Centro / Centro Administrativo   

Fone: (64) 3417-2152  
 

 

ANEXO I 

 

FOLHA DE ROSTO 

01 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 

A Nome do Projeto: 

B Eixo de Atuação: 

 

02 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC PROPONENTE DO PROJETO 

Nome: 

CNPJ nº: 

Endereço: 

Cidade:                                                        Estado:                                     CEP: 

Telefone:                                                      E-mail: 

Nome Responsável Legal: 

Telefone:                                                      E-mail: 

Registro no CMI nº: Validade do Registro:  

Registro no CMAS nº Validade do Registro: 

 

03 RESUMO DA INFORMAÇÕES: 

A Local/Endereço do Projeto: 

  

B Objetivo Geral: 

  

C Breve descrição do projeto: 

  

D Nº de Beneficiários (direto) atendidos: 

E Valor Financiado pelo FMI: 

F Duração do projeto (nº meses): 

G Nome do responsável pelo Projeto: 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

Morrinhos  -  Estado de Goiás 

CNPJ 15.578.450/0001-33                                                                                                                                                                                                                                                 

Rua Dom Pedro II  nº 679 – Centro / Centro Administrativo   

Fone: (64) 3417-2152  

 

ANEXO II 

 

PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS CADASTRAIS: 

ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

CIDADE:                                                      UF:                                         CEP: 

E-MAIL: 

NOME DO RESPONSÁVEL:                                                            

CPF:                                                   RG:                                                CARGO: 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO: 

2.1 Título do Projeto: 

Colocar o nome da proposta apresentada 

2.2 Identificação do Objeto:  

Deixar claro qual o propósito das ações que serão desenvolvidas  

2.3 Período de Execução: Caso a execução seja por etapas especificar cada etapa 

INÍCIO: 01/02/2017 TÉRMINO: 31/12/2017 

1ª Etapa:  

2ª Etapa:  

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA: 

3.1 Descrição: 

Ressalta a importância da proposta, contextualizando os problemas a que se propõe resolver e/ou minimizar. Relaciona o 

problema nos âmbitos, municipal e comunidade. Demonstra como as políticas públicas tratam deste problema. Caracteriza os 

beneficiários diretos e indiretos e grupos que têm interesses em relação à proposta.  

4. OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.1 Geral: 

Aonde a proposta pretende chegar? Vinculam-se a outras iniciativas que extrapolam os limites da proposta. Seria o degrau 

mais alto de uma escada. 

4.2 Específicos: 

Representam a finalização do projeto em questão, são degraus para chegar ao topo da escada, ao objetivo geral. Eles indicam 

o caminho a ser percorrido. 
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5. PÚBLICO ALVO: 

5.1 Público Alvo: 

5.2 Nº de beneficiários que serão atendidos: 

5.3 Abrangência Territorial da Atividade:  

6. METODOLOGIA: 

6.1 Descrição: 

Apresenta a sequência lógica para o alcance do objetivo geral; objetivo específico; resultados esperados; indicadores; plano de 

ação, entre outros aspectos que favoreça a implantação e implementação da proposta, ou seja, o passo a passo para o 

planejamento do sucesso. 

Ressalta-se a necessidade de descrever as iniciativas que serão tomadas, também, para monitorar e minimizar os fatores que 

podem pôr a proposta em risco. 

Indicadores para o monitoramento dos resultados: são os sinais de que a proposta está perseguindo os resultados. Exemplo: 

número de participantes de uma atividade. 

7. METAS E RESULTADOS ESPERADOS: 

7.1 Metas: 

Quantificam as atividades que serão desenvolvidas. 

 

7.2 Resultados Esperados: 

São tangíveis e correspondem aos produtos finais de um conjunto de atividades em certo período. Apresentam a intensidade 

das ações. Qualificam o modo pelo qual a proposta será realizada. 

 

8. CAPACIDADE INSTALADA: 

 

8.1 Descrição: 

A entidade deve listar os recursos humanos, as instalações físicas, mobiliário, equipamentos, etc. como contrapartida, 

disponíveis para o desenvolvimento da proposta. 

 

9. RECURSOS HUMANOS: 

9.1 Nome: 

9.2 Função no projeto: 

9.3 Vínculo (CLT, prestador serviços, voluntário): 

10. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

10.1 Monitoramento e Avaliação: 

Metodologia proposta para acompanhamento da ação. 

 

10.2 Indicadores de resultado: 

Apontar a unidade de referência para o produto esperado e quantificar os produtos. 

 

11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO: 

 

11.1 Descrição: Especificar mês a mês as atividades desenvolvidas. 

Atividades/Mês: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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12. DESPESAS COM MATERIAIS PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO: 

 

Descrição: Justificativa: Quantidade: Valor: 

    

    

    

    

    

    

    

13. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS: 

 

13.1 Descrição do Recurso: 

 FMI – Fundo Municipal do Idoso 

13.2 Dotação Orçamentária: 

 

13.3 Valor total do recurso: 

 R$: 

14. REPRESENTANTE LEGAL DA INSTITUIÇÃO: 

 

 

 __________________________________________                 ___________________________________________ 

                            Local e Data                                                                                        Responsável  
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

Morrinhos  -  Estado de Goiás 

CNPJ 15.578.450/0001-33                                                                                                                                                                                                                                                 

Rua Dom Pedro II  nº 679 – Centro / Centro Administrativo   

Fone: (64) 3417-2152  
 

ANEXO III 

 

PALNILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

Natureza das 

Despesas 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

Recursos Humanos             

Material de Consumo             

Material Permanente             

Material Construção             

Prest. Serv. Terceiros             

E outros             

             

             

SUBTOTAL:  

TOTAL GERAL:  

 

Planilha Estimativa de Custos (em conformidade com a Planilha do Orçamento detalhada ou a 

mesma que foi apresentada do Programa Parceiro do Idoso) 

 

 

Obs: A Organização da Sociedade Civil – OSC deverá discriminar no presente Anexo os elementos 

que compõem a respectiva natureza da despesa – Ex.: 

 

a) Recursos Humanos (salário, 13º salário, férias, FGTS, encargos sociais, despesas com rescisão, 

etc.); 

b) Material de Consumo (alimentação, gêneros alimentícios, material pedagógico, material de limpeza 

e higiene, material gráfico, etc.); 

c) Prestação de Serviços de Terceiros (recursos humanos, transporte, serviços especializados, etc.); 

d) Material Permanente (mobiliário, equipamentos, eletrodomésticos, etc); 

e) Material de Construção (tijolos, areia, cimento, tinta, etc). 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

Morrinhos  -  Estado de Goiás 
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Fone: (64) 3417-2152  
 

 

 

 

ANEXO IV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E GERENCIAL 

PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

Eu, ________________________________________, Presidente da_______________________ 

_________________________________________,portador do RG nº _______________Órgão 

Expedidor:_______________ e do CPF nº ________________________, declaro para os devidos 

fins e sob penas da lei, que a entidade dispõe de estrutura física e de pessoal, com  capacidade 

administrativa, técnica e gerencial para a execução do Plano de Trabalho proposto, assumindo 

inteira responsabilidade pelo cumprimento integral do objeto, acompanhamento e prestações de 

contas. 

 

 

Morrinhos – Goiás, ________de________________de 2.017. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

Morrinhos  -  Estado de Goiás 
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ANEXO V 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA 

 

 

 

Eu, ________________________________________, Presidente da_______________________ 

_________________________________________,portador do RG nº _______________Órgão 

Expedidor:_______________ e do CPF nº ________________________, declaro para os devidos 

fins e sob penas da lei, que abriremos conta específica em Banco Público, da qual encaminharemos: 

  

Banco:_________________________________________________________________________ 

Endereço:_______________________________________________________________________ 

Município:______________________________________________________________________ 

Telefone:_______________________________________________________________________ 

Agência nº:__________________________________Operação:___________________________ 

Conta Corrente nº:________________________________________________________________ 

 

 

Morrinhos – Goiás, ________de________________de 2.017. 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Responsável Legal 

 

 


