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R E S O L U Ç Ã O Nº 041 

 

                                                                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 aprovação 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 2017, direcionadas ao Projeto aprovado e apresentado pela Entidade MISSÃO 

CRISTÃ DAS NAÇÕES, CNPJ nº 06.100.308/0001-95, tendo como objetivo a aplicação dos recursos nas políticas 

públicas de atendimento às crianças e adolescentes, conforme Resoluções nº 013, do CMDCA – Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos, em reunião realizada no dia 22 de Março de  2016, ata de 

Nº 231. 

 

                             Art. 2º - O valor arrecadado é de R$ 10.696,47 (dez mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta 

e sete centavos), conforme o Art. 13 §3º da Resolução CONANDA nº 137, de 21 de janeiro de 2010, Os Conselhos 

dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão fixar percentual de retenção dos recursos captados, em cada 

chancela, de no mínimo 20% ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. O percentual retido será de 20%, 

que corresponde a R$ 2.139,47 (dois mil, cento e trinta e nove reais e quarenta e sete centavos) e o  valor a ser 

repassado ao Projeto será de R$ 8.557,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais). 

 

                             Art. 3º - O Conselho informa que a entidade comprovou ter arrecadado o recurso exclusivo para o 

referido projeto, ainda que não tenha arrecadado o valor apresentando, dispõe de condições para consecução do objeto 

do Projeto, e que será analisado e reapresentado ao conselho através de um Plano de Trabalho, adequando o valor a 

ser repassado. 

 

                             Art. 4º - A entidade arrecadou recursos para este Projeto por dois anos, em 2016 e 2017, e solicitou 

a liberação dos recursos apresentados para consecução do objeto do referido Projeto. Conforme as Resoluções nº 

042, de 25 de outubro de 2016 e nº 045, de 20 de dezembro de 2016, o valor referente ao ano de 2016 é de R$ 

6.106,59 (seis mil, cento e seis reais e cinquenta e nove centavos) e o valor do ano de 2017, o qual está nesta 

Resolução nº 041, de 24 de agosto de 2017 é de R$ 8.557,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais), perfazendo 

um valor total de R$ 14.663,59 (quatorze mil, seiscentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos), a serem 

repassados para a entidade Missão Cristã das Nações para o referido projeto. 

 

                             



 

 

 

                             Art. 5º - A transferência será efetuada a entidade e que comprove atender aos requisitos legais 

inerentes à celebração de todo e qualquer Convênio/Termo de Fomento com a Administração Pública. 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. 6º - Fica o Conselho encarregado de solicitar o Projeto de Lei junto a Procuradoria Geral do 

Município e a Câmara Municipal de Morrinhos e logo após o Convênio/Termo de Fomento, para a transferência do 

recurso em parcela única. 

 

                             Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Morrinhos, 24 de agosto de 2017. 

 

 

 

 

 

Vanderlei Rodrigues Gomes Júnior 

=Presidente Interino do CMDCA= 


