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RESOLUÇÃO Nº 140 de 02 de Outubro de 2020.

Que dispõe sobre a Emissão de Certificado de Captação de Recursos pelas OCS´s abaixo descritas.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA, no
uso de sua atribuição que lhe confere o disposto nos artigos 90 e 91 e o § 2º do Art. 260 da lei federal nº.
8069/1990, a lei municipal nº. 3547 de 28 de maio de 2010, o art. 2º da Lei n.º 8.242, de 12 de outubro de
1991, e as normas do Regimento Interno e deliberação do plenário do dia 14 de novembro de 2018.

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, que estabelece o
regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho
inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação e define
diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade
civil;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que alterou a Lei
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

Considerando o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o art.
37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências e suas alterações posteriores;

Considerando o disposto no Decreto Municipal nº 029/2018, que dispõe sobre as regras e
procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a administração pública municipal e as
organizações da sociedade civil e dá outras providências;

Considerando o disposto na Resolução CONANDA nº 137, de 21 de janeiro de 2010, que dispõe
sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente e suas alterações posteriores;

Considerando o disposto na Resolução CONANDA nº 194, de 10 de julho de 2017, que inclui o
parágrafo 2° do artigo 16 da Resolução 137, de 21 de janeiro de 2010;

Considerando as resoluções do CMDCA 053/2019, 139/2020 e Edital 001/2020 e ainda
Resolução 076/2002 do CONANDA.

RESOLVE: Aprovar os certificados dos projetos das entidades, a saber: Sociedade Protetora da
Infância/EPIL, CNPJ 20.081.774/0001-00 apresentou o Projeto Plantando o Amor – captação por seis
meses.
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A Associação Amigos da Casa Lar, CNPJ 09.192.895/0001-88, apresentou o Projeto Doar
Também é Amar – captação por seis meses.

A Sociedade Protetora da Infância - Vila Educacional de Meninas VEM, CNPJ:
20.081.774/0005-25, apresentou o Projeto Educando para Transformar – captação por seis meses.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Diamantina, apresentou o Projeto Corrente
do Bem – captação por seis meses.

O Projeto Caminhando Juntos - PROCAJ, CNPJ 03.226.069/0001-26 apresentou o Projeto
Cidadania, Pão e Inclusão – captação por cinco meses.

Art. 12. O Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para o
FMDCA/DIAMANTINA terá validade de, no máximo, de 12 (doze) meses, contados a partir do
primeiro dia útil após a publicação do resultado final do chamamento público no Diário Oficial do
Município e no sitio do CMDCA.

Paragrafo único: O desembolso financeiro está condicionado à captação feita por cada OSC.

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Diamantina, 02 de outubro de 2020.

Luis Carlos Ferreira

Presidente do CMDCA
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