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RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 048/2018. 

 

 

                       Dispõe sobre a competência da SMDS, e dá outras providencias. 

 

                       O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Município de Diamantina/MG, de acordo com o disposto nos artigos 90 e 91 da lei 

federal nº. 8069/1990, artigo 13, incisos X e XI da lei municipal nº. 3547 de 28 de 

maio de 2010, e os conselheiros na Sessão Plenária do CMDCA, em 17/10/2018. 

 

   Considerando o Artigo 54 da Lei Municipal nº.3547/2010, que a 

administração operacional e contábil do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

sendo vedada qualquer movimentação de recursos sem autorização expressa do 

plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

   Considerando o Artigo 55 da Lei Municipal nº.3547/201 que  o 

orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

integrará o orçamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. 

   Considerando o Parágrafo único do Artigo 55 da Lei Municipal 

nº.3547/2010 que o Secretário Municipal de Desenvolvimento Social ou a 

pessoa nomeada pelo Chefe do Executivo para administrar operacionalmente o 

fundo, realizará, entre outros, os seguintes procedimentos, respeitando-se a Lei 

Federal nº 4.320/64, a Lei Federal nº 8.666/93 e a Lei Complementar nº 

101/2000: 

a) coordenar a execução dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de acordo com o Plano Anual de Aplicação, elaborado 

e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
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b) executar e acompanhar o ingresso de receitas e o pagamento das despesas 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

c) emitir empenhos, cheques e ordens de pagamento das despesas do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

d) emitir recibo, contendo a identificação do órgão do Poder Executivo,  

endereço e CNPJ no cabeçalho e, no corpo, o nº de ordem, nome completo 

do doador,  CPF/CNPJ, endereço, identidade, quantia, local e data, 

devidamente assinado pelo  Presidente do Conselho e pelo Administrador 

do Fundo (IN da SRF, nº 258 e 267/02);  

e) encaminhar à Secretaria da Receita Federal a Declaração de Benefícios  

Fiscais (DBF), por intermédio da Internet, até o último dia útil do mês de 

março, em  relação ao ano calendário anterior (IN. nº 311/02 da SRF);  

f) comunicar obrigatoriamente aos contribuintes, até o último dia útil do  

mês de março a efetiva apresentação da declaração de benefícios fiscais-

DBF, da qual  conste, obrigatoriamente o nome ou razão social, CPF do 

contribuinte ou CNPJ, data e  valor destinado.  

g) apresentar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do  

Adolescente a análise e avaliação da situação econômico-financeira do 

Fundo Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente, através de 

balancetes bimestrais e relatórios  de gestão;  

h) manter, sob a coordenação com o Setor de Patrimônio da Prefeitura  Municipal, 
os controles necessários sobre os bens patrimoniais com carga para o Fundo;  

i) encaminhar à Contabilidade-Geral do município e ao CMDCA de Diamantina:  

I – mensalmente, as demonstrações de receitas e despesas;  

II – trimestralmente, os inventários de bens materiais e serviços;  

III – anualmente, o inventário dos bens imóveis e o balanço geral do Fundo;  
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IV – anualmente, as demonstrações de receita e despesa para o Conselho  
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo do disposto na 
alínea “g”, deste artigo.  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º. Notificar a SMDS sobre a competência em relação ao Fundo Municipal da 

Infância e Adolescência – FIA de Diamantina, considerando que no ano de 2018, 

houve reclamações por parte de doadores que não receberam suas DBFs em 

tempo hábil. 

 

Art. 2º.   Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Diamantina, 17 de outubro de 2018. 

 

 

 

Luis Carlos Ferreira 

Presidente do CMDCA 

Gestão: 2018/2020 

 

 

  


