
 
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 020 

 

                                                                              O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança   e   do  

                                                                              Adolescente, em reunião realizada no dia 28 de Março de 2017, ata  

                                                                              de Nº 242. 

 

 

R E S O L V E: 

                          
Dispor sobre a Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, com base na Lei nº 8.069/90, Resolução nº 137, do CONANDA, de 21 de Janeiro 

de 2010 e Plano e Ação e Aplicação de 2017 do  CMDCA de Morrinhos. 
 

Art. 1º - Deliberar a aprovação da Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o Fundo Municipal para 

Infância e Adolescência, através do Imposto de Renda de guias recolhidas junto a pessoas físicas e jurídicas 

diretamente a Receita Federal, contribuindo para o financiamento de projetos que visem a promoção, proteção e 

defesa dos direitos da criança e do adolescente, priorizados e aprovados pelo CMDCA. 

 

Art. 2º - O Projeto aprovado foi apresentado pela Entidade ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE 

MORRINHOS, CNPJ nº 21.746.315/0001-52, tendo como objetivo a aplicação dos recursos nas políticas públicas 

de atendimento às crianças e adolescentes, no valor de R$ 51.070,00 (cinquenta e um mil e setenta reais). Caso a 

entidade arrecade um valor inferior, será solicitado uma readequação do projeto de acordo com o valor arrecadado 

sem prejuízo do que foi proposto pela entidade. 

 

Art. 3º - O Pedido de Projeto de Lei e a celebração de Convênio com a entidade somente se efetivará com 

àquela que comprove ter arrecadado o recurso exclusivo para o referido projeto e que disponha de condições 

para consecução do objeto do projeto e atendam aos requisitos legais inerentes à celebração de todo e 

qualquer convênio com a Administração Pública. 

 

Art. 4º - A transferência será efetuada da conta do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Morrinhos para a conta corrente específica da entidade, em parcela única e de acordo com 

a resolução do CMDCA. 

 

Art. 5º - A Autorização terá validade de até 24 (vinte e quatro) meses para captação de recursos. 

 

Art. 6º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Morrinhos, 28 de março de 2017. 

 

Maria Sebastiana de Sousa Silva 

=Presidente do CMDCA= 


