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Ata de nº 283 de 10 de setembro de 2020. 

Ata de nº 283. Ata da Reunião do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Morrinhos, 

realizada aos dez dias do mês de setembro de dois mil e vinte, as 14hs, realizada online por vídeo 

chamada no aplicativo Meet. O Conselho se reúne com objetivo de analisar documentos, 

solicitações e deliberar propostas. A Presidente do Conselho Silviânia Severino da Silva Fernandes 

deu início a reunião agradecendo a participação de todos. A Secretária Executiva do Conselho deu 

início a pauta e apresentou os relatórios financeiros referente aos meses de abril, maio e junho de 

2020. O conselho resolve Deliberar a aprovação do Relatório Financeiro referente a prestação de 

contas do mês de Abril de 2020, Deliberar a aprovação do Relatório Financeiro referente a prestação 

de contas do mês de Maio de 2020, Deliberar a aprovação do Relatório Financeiro referente a 

prestação de contas do mês de Junho de 2020 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Morrinhos e que as despesas executadas estão de acordo com os gastos previstos 

conforme Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Morrinhos - Goiás. Foi também apresentado a Prestação de Contas dos Projetos que 

foram analisados e avaliados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA. O 

primeiro projeto a ser analisado foi o CESC – Missão Crista das Nações valor de R$ 10.000,00. O 

conselho resolve Deliberar a aprovação da Prestação de Contas Total, da entidade MISSÃO 

CRISTÃ DAS NAÇÕES, CNPJ nº 06.100.308/0001-95, referente ao Projeto CESC – CENTRO 

ESPORTIVO E CULTURAL SAL DA TERRA, cujo o projeto está sendo executado na Rodovia 

GO-213, Km 03 à direita mais 03 km, zona rural – Morrinhos-GO, tendo como objetivo o 

desenvolvimento de serviços complementares e inovadores da política de promoção, proteção, 

defesa e atendimento às crianças e adolescentes. O valor total do auxílio foi de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), que foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo de Fomento 

nº 006/2020, de 19 de março de 2020. A Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA, 

analisaram e avaliaram a prestação de contas e todos os documentos e atividades previstas no 

projeto e constataram que os documentos apresentados encontram-se de acordo com o Plano de 

Trabalho apresentado e as regras estabelecidas no convênio. O segundo projeto a ser analisado foi 

a Associação de Equoterapia de Morrinhos valor de R$ 9.764,87. O conselho resolve Deliberar a 

aprovação da Prestação de Contas Total, da entidade ASSOCIAÇÃO DE EQUOTERAPIA DE 

MORRINHOS, CNPJ nº 21.746.315/0001-52, referente ao Projeto EQUOTERAPIA, executado 

na RUA 01 S/N – Setor Morro da Saudade / Parque de Exposições – Morrinhos-GO, tendo como 

objetivo o desenvolvimento de serviços complementares e inovadores da política de promoção, 

proteção, defesa e atendimento às crianças e adolescentes com deficiência. O valor total do auxílio 

foi de R$ 9.764,87 (nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), que 
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foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com o Termo de Fomento nº 060/2019, 

de 27 de dezembro de 2019. A Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA, analisaram 

e avaliaram a prestação de contas e todos os documentos e atividades previstas no projeto e 

constataram que os documentos apresentados encontram-se de acordo com o Plano de Trabalho 

apresentado e as regras estabelecidas no convênio. O terceiro projeto a ser analisado foi o 

Construindo Sonhos, Transformando o Amanhã valor R$ 197.756,54. O conselho resolve Deliberar 

a aprovação da Prestação de Contas Total, da Proposta de Ação da entidade Governamental SECRETARIA 

DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL/ MUNÍCIPO DE MORRINHOS, CNPJ nº 01.789.551/0001-49, 

situada na Rua Major Limírio nº 239 – Setor Central, Morrinhos – Goiás, com o Projeto Construindo Sonhos, 

Transformando o Amanhã, que é realizado no CASMAM, situado na Rua Maestro Vicente José Vieira – 

Centro, Morrinhos – Goiás, tendo como objetivo o desenvolvimento de serviços complementares e 

inovadores da política de promoção, proteção, defesa e atendimento às crianças e adolescentes. O valor total 

do auxílio foi de R$ 197.756,54 (cento e noventa e sete mil, setecentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e quatro centavos), que foram aplicados conforme o Plano de Trabalho e de acordo com 

o Termo de Fomento nº 015/2019, de 18 de março de 2019. (Reforma e ampliação do espaço físico 

e por conseguinte aumento do número de atendimentos e melhoria na oferta dos serviços, ampliando 

os serviços já existentes e proporcionando outros serviços com maior qualidade e inovação). A 

Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA, analisaram e avaliaram a prestação de contas 

e todos os documentos e atividades previstas no projeto e constataram que os documentos 

apresentados encontram-se de acordo com o Plano de Trabalho apresentado e as regras 

estabelecidas no convênio. A Secretária Executiva do Conselho apresentou a Solicitação de 

Chancela da entidade Fundação Banco de Olhos de Goiás / De Olho na Visão – Crianças e 

Adolescentes de Morrinhos. O conselho resolve Deliberar a aprovação do Certificado para Captação 

de Recursos Financeiros através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Morrinhos que é constituído de contribuições de pessoas físicas e jurídicas com objetivo de financiar 

Projetos novos ou inovadores às políticas públicas para crianças e adolescentes, priorizados e 

aprovados pelo CMDCA. As pessoas físicas podem destinar até 6% do valor referente ao IR devido 

e as pessoas jurídicas até 1%. O Projeto aprovado: DE OLHO NA VISÃO – Crianças e 

Adolescentes de Morrinhos,  apresentado pela Entidade FUNDAÇÃO BANCO DE OLHOS DE 

GOIÁS - FUBOG, CNPJ nº 02.600.740/0001-94, com sede a Rua Couto Magalhães nº 50 – Jardim 

da Luz, Goiânia – Goiás, tendo como objetivo a aplicação dos recursos nas políticas públicas de 

atendimento às crianças e adolescentes. O valor solicitado para a arrecadação dos recursos é de R$ 

260.011,25 (duzentos e sessenta mil, onze reais e vinte e cinco centavos). Devendo-se observar, 
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quando da destinação, que o valor equivalente de até 20% (vinte por cento) da arrecadação será 

destinado ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente de Morrinhos – FMDCA. Foi 

apresentado as Doações para a Entidade Missão Cristã das Nações. O conselho resolve Deliberar 

aprovação do repasse de recursos referente as 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 Físicas no exercício de 2020, direcionadas a 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, autorização 

de captação de recursos conforme as Resoluções nº 11 e 12, de 12 de março de 2020, ata de nº 279. 

Os recursos arrecadados serão aplicados nos Projetos: ALCANCE, som sede na Avenida Antônio 

Alves Rabelo Qd. 41 Lt. 16 – Setor Cristo Redentor / Morrinhos – Goiás e CESC – CENTRO 

ESPORTIVO E CULTURAL SAL DA TERRA, com sede à Rodovia GO-213, Km 03 à direita 

mais 03 km, zona rural – Morrinhos-GO. Os dois projetos são executados pela entidade MISSÃO 

CRISTÃ DAS NAÇÕES. O valor arrecadado é de R$ 23.529,58 (vinte e três mil, quinhentos e vinte 

e nove reais e cinquenta e oito 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 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O percentual retido será de 20%, que 

corresponde a R$ 4.705,92 (quatro mil, setecentos e cinco reais e noventa e dois centavos) e o valor 

a ser repassado aos Projetos será de R$ 18.823,66 (dezoito mil, oitocentos e vinte e três reais e 

sessenta e seis centavos). Também foi apresentado as Doações para a Entidade Associação de 

Equoterapia de Morrinhos. O conselho resolve Deliberar aprovação do repasse de recursos referente 

as 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 

Físicas no exercício de 2020, direcionadas a 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, autorização de captação de recursos 

conforme as Resoluções nº 10, de 12 de março de 2020, ata de nº 279. Os recursos arrecadados 

serão aplicados no Projeto: EQUOTERAPIA, som sede na Rua 01 s/n – Morro da Saudade – 

Parque de Exposição / Morrinhos – Goiás. O valor arrecadado é de R$ 18.418,52 (dezoito mil, 

quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e dois 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 
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mínimo 20% ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O percentual retido 

será de 20%, que corresponde a R$ 3.638,71 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e um 

centavos) e o valor a ser repassado ao Projeto será de R$ 14.734,81 (quatorze mil, setecentos e trinta 

e quatro reais e oitenta e um centavos). Foi informado que foi solicitado a convocação e nomeação 

de um conselheiro suplente para o Conselho Tutelar. A Secretária Executiva do conselho informou 

que a Receita Federal repassou ao FMDCA no dia 27/08/2020 o valor de R$ 66.882,97 (sessenta e 

seis mil, oitocentos e oitenta e dois e noventa e sete centavos), referente as arrecadações através do 

Imposto de Renda. Finalizando a pauta da reunião, Eu Cristiane Teixeira Lima dato e assino a 

presente ata que será assinada pela Presidente Silviânia Severino da Silva Fernandes e que a 

frequência dos conselheiros e participantes da reunião estará em anexo a ata. Ana Lúcia Souza 

Silva; Cláudia Cristina Lopes; Daniella Glória Alencar; Jéssica Raielle Lima da Silva; Laura Cecília 

Costa; Lazara Cristina Vieira; Maíra Toledo Bernardino; Maíra Sebastiana Souza Silva; Miraci 

Silva do Espírito Santo; Priscila Karoline Duarte Silva; Rosalice Alves da Silva Corcelli; Ruth 

Corcelli de Oliveira Barbosa e Vanderli Bertonha Pavan; Vilma Ferreira H. Carvalho; Irmão Alef 

Miguel Ramos dos Santos. Morrinhos-GO, 10 de setembro de 2020. 

 

 


