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R E S O L U Ç Ã O Nº 040 

 

 

                                                                O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança   e   do  

                                                                Adolescente, em reunião realizada no dia 24 de agosto de 2017, ata  

                                                                de nº 246. 

 

 

R E S O L V E: 

                          

 

                              Art. 1º - Deliberar a não aprovação da Prestação de Contas da Proposta do Projeto 

Específico 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, referente ao repasse financeiro das doações obtidas para o Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos, através de guias próprias recolhidas diretamente a 

Receita Federal no Imposto de Renda Pessoas Física no exercício de 2016.  

                                Art. 2º - A Comissão de Análise do CMDCA, informou que os documentos 

apresentados não estão condizentes com o exigido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, conforme 

exposto: Os Cheques não estão nominais e com datas retroativas as notas fiscais e recibos e os Recibos 

estão sem discriminação de nomes, CPF e tipo de serviços prestados. O Conselho solicita a correção dos 

documentos, no máximo em 10 (dez) dias úteis e após o recebimento dos mesmos serão reavaliados pela 

Comissão do CMDCA. 

                               Art. 3º - O valor repassado ao Projeto foi de R$ 6.552,72 (seis mil, quinhentos e 

cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos), e foi aplicado conforme o Plano de Trabalho apresentando 

ao conselho. 

                                 Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Morrinhos, 24 de agosto de 2017. 

 

 

Vanderlei Rodrigues Gomes Júnior 

=Presidente Interino do CMDCA= 


