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RESOLUÇÃO Nº 004/2015 - CMDCA 
Regulamenta os Critérios de Registro das Entidades, 

bem como dos programas e projetos, no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

de Assis, e dá outras providências. 
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE ASSIS/SP, Lei Municipal 5.839/2014, órgão deliberativo 

responsável pela formulação e controle das Políticas Públicas Municipais de 

Atendimento na área dos Direitos da Criança e do Adolescente, considerando: 

- O artigo 227 da Constituição Federal que diz: “É dever da família, da 

sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 

prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” 

- As atribuições que lhe são conferidas por lei em especial o Art.90 e Art.91 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e da Lei municipal nº 5.839 de 17 de 

março de 2014, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente e da outras providências,  

RESOLVE: 
Regulamentar os Critérios de Registro das Entidades, bem como dos 

programas e projetos, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Assis e dá outras providências. 

Art. 1º Deverão realizar o registro no Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente de Assis, entidades - sem fins lucrativos, governamentais, e 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que promovam a 

execução de programas e projetos destinados a crianças e adolescentes em 

um ou mais eixos descritos no art. 2º, desta Resolução.  

§ 1º As entidades governamentais e sociedade civil deverão proceder o registro 

de seus programas e de suas alterações, especificando os regimes de 

atendimento, do que o CMDCA fará comunicação ao Conselho Tutelar e 

autoridade judiciária.  
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§ 2º O registro no CMDCA deverá acontecer previamente ao desenvolvimento 

das atividades destinadas a crianças e adolescentes, independentemente do 

recebimento ou não de recursos públicos.  

§ 3º As Entidades sem fins lucrativos que desenvolvem programas e projetos 

destinados a crianças e adolescentes em Assis, mesmo que não tenham sua 

sede neste município, deverão promover o registro no CMDCA.   

§ 4º Se a Entidade não desenvolver qualquer programa e projeto no município 

de sua sede, deverá fazer o registro previamente no Conselho dos Direitos da 

Criança e do Adolescente no município onde desenvolva as atividades.  

Art. 2º Para fins do Art. 1º considera-se entidade, programa e projeto, aquele 

que promova o atendimento aos direitos fundamentais das crianças e 

adolescentes em um ou mais campos específicos de atuação, adiante 

descritos:  

§ 1º Direito à Vida e à Saúde:  

I - aqueles voltados à gestação saudável, ao nascimento e desenvolvimento 

sadio em condições dignas de existência.  

II – aqueles voltados à promoção, prevenção, acompanhamento e/ou 

tratamento de crianças e adolescentes em sofrimento psíquico e/ou deficiência. 

III – aqueles voltados à promoção, prevenção, acompanhamento e/ou 

tratamento às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, 

crueldade e opressão.  

IV - aqueles voltados à prevenção, acompanhamento e/ou tratamento para uso 

abusivo de álcool, tabaco e outras drogas. 

§ 2º Direito à Liberdade, ao Respeito e Dignidade:  

I - Eixo Trabalho: aqueles com ações que visem à prevenção e erradicação do 

trabalho infantil.  

II - Eixo Esporte, Lazer, Cultura, Arte e Meio Ambiente: aqueles que tenham 

foco no pleno desenvolvimento humano da pessoa, prevenção, fortalecimento 

de vínculos e resgate dos relacionamentos, organização familiar e inclusão 

social, desempenhando papel articulador e motivador para melhoria da 

qualidade de vida das crianças e adolescentes atendidos, por meio dos eixos 

citados.  

III - Eixo Controle Social e Defesa de Direitos: aqueles com ações que 

objetivem promover e garantir os direitos das crianças e adolescentes, e o 
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fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do 

Adolescente. 

IV - Eixo Educação: aqueles que visem o desenvolvimento integral, e a 

inclusão, objetivando proporcionar condições para o desenvolvimento físico, 

psicológico e intelectual da criança e adolescente, em complementação à ação 

da família.  

Parágrafo Único – Não será concedida inscrição para funcionamento de 

entidades ou inscrição de programas àquelas que desenvolvem apenas 

atendimento em modalidades educacionais formais.  

§ 3º Direito à Convivência Familiar e Comunitária:  

I - Eixo Fortalecimento de Vínculos: aqueles com ações que visem 

orientação e apoio sociofamiliar, atividades de acompanhamento e 

complementação escolar; escolarização alternativa e atividades lúdicas.  

II - Eixo Medidas Socioeducativas: aqueles que desenvolvam programas de 

liberdade assistida e/ou prestação de serviços à comunidade aos adolescentes.  

III - Eixo Proteção Social Especial: aqueles que visem às ações necessárias 

à garantia do direito à convivência familiar e comunitária, em especial para a 

prevenção a violação de direitos.  

IV – Eixo Acolhimento Institucional e familiar: aqueles que visem à proteção 

integral da criança e do adolescente no serviço de acolhimento institucional e 

familiar.  

§ 4º Direito à Profissionalização e à Proteção ao Trabalho:  

I - Eixo Formação e Capacitação: aqueles que visem à capacitação e 

profissionalização técnica de adolescentes, objetivando sua formação com 

ênfase na autonomia e preparação à inserção no mundo de trabalho, de acordo 

com a legislação vigente.  

Art. 3º Para o registro da entidade sem fins lucrativos, as disposições 

estatutárias devem estabelecer que:  

I. é pessoa jurídica de direito privado; associação civil beneficente, sem fins 

lucrativos legalmente constituída;  

II. aplicará suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual "superávit" apurado 

em suas demonstrações contábeis integralmente no território nacional, na 

manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;  
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III. aplicará as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam 

vinculadas;  

IV. não distribuirá a seus associados, dirigentes, de forma direta ou indireta, 

resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu 

patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto;  

V. seus diretores, conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou 

equivalentes, não perceberão remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou 

indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, 

funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos 

constitutivos e/ou estatutos sociais;  

VI. em caso de dissolução ou extinção, destinará o eventual patrimônio social 

remanescente para entidade congênere e, em sua falta, para entidade pública.  

VII. a Diretoria terá mandato por período determinado, com a possibilidade ou 

não de sua reeleição, observando-se os princípios constitucionais.  

Parágrafo único. Para entidades qualificadas como Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público:  

I. facultar-se-á a remuneração dos diretores, conforme previsão do art. 4º, 

inciso VI, da Lei Federal nº 9.790/99;  

II. em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será 

transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da Lei Federal nº 

9.790/1999, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público.  

Art. 4º Para o registro, as entidades deverão apresentar os seguintes 

documentos:  

I - requerimento de registro para a Presidência do CMDCA, (formulário próprio), 

preenchido integralmente e assinado pelo representante legal da entidade;  

II – histórico da instituição; 

III - cópia do estatuto registrado em Cartório de Registro das Pessoas 

Jurídicas;  

IV - cópia da ata de eleição dos membros da diretoria atual, devidamente 

registrada em Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas; 

V - cópia do RG e CPF do Presidente, Vice Presidente e Tesoureiro;  

VI - CNPJ atualizado;  

VII - cópia do alvará de funcionamento;  
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VIII- cópia da licença sanitária – emitida pela Secretaria Municipal de Saúde – 

SMS para entidades de atendimento em todas as unidades executoras;  

IX - nos casos de projetos intersetoriais, o CMDCA solicitará aos órgãos 

pertinentes, parecer quanto ao seu funcionamento;  

X- na hipótese de Entidade com sede em outro município, deverá possuir uma 

unidade executora em Assis.  

XI- plano de ação para o exercício em curso desenvolvido em um ou mais 

eixos, conforme descritos no art. 2º desta Resolução, evidenciando:  

 finalidades estatutárias,  

 objetivos,  

 origem dos recursos,  

 infraestrutura,  

 identificação de cada programa, projeto ou serviço executado informando, 

respectivamente:  

1) Nome e justificativa, especificando a pertinência e necessidade do Projeto; 

2) objetivo(os) – Geral e Específico(s), com base na justificativa, definir 

objetivos que se pretende alcançar; 

3) beneficiários – público atendido, especificar os beneficiários diretos e 

indiretos, quantidade e faixa etária dos atendidos; 

4) abrangência geográfica (territorial) – indicar os bairros e o(s) local de 

desenvolvimento das atividades, caracterizando a região de atuação; 

5) metodologia – Descrever o método aplicado e a dinâmica de trabalho; 

6) resultados esperados – Definir os resultados quantitativos e/ou qualitativos. 

7) recursos humanos envolvidos – Descrever as funções que são 

desempenhadas pela equipe, na execução do Projeto; 

8) cronograma e execução do Projeto – Especificar mês a mês, quais 

ações/atividades são desenvolvidas. 

XII – Copia do ultimo balanço patrimonial com DRE – Demonstrativo de 

Resultado, ou declaração justificativa da não apresentação, quando a 

instituição iniciar no ano decorrente do registro. 

Art. 5º Em se tratando de Fundação, a requerente deverá apresentar, além do 

previsto nos incisos anteriores, os seguintes documentos:  
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I - cópia da escritura de sua instituição, devidamente registrada no Cartório de 

Registro Civil de Pessoa Jurídica, ou ato normativo de sua criação;  

II - comprovante de aprovação dos estatutos, bem como de suas respectivas 

alterações, se houver, pelo Ministério Público.  

Art. 6º As entidades governamentais ficam dispensadas da apresentação dos 

documentos descritos nos incisos II, III, VI e VII do art. 4º e ainda daqueles 

constantes no art. 5º da presente Resolução.  

Art. 7º Somente será protocolada a solicitação que atenda toda a 

documentação exigida.  

Art. 8º Ao receber o pedido de registro ou renovação do mesmo, o Conselho 

do CMDCA designará dois membros, para: 

I - análise técnica dos documentos encaminhados pela Entidade; 

II - visita “in loco” às instalações onde funciona a Entidade; 

III –. encaminhar à apreciação de membros do conselho, caso atenda aos 

aspectos formais da legislação e das normas vigentes 

§ 1º - Os procedimentos previstos no caput levarão à redação de Relatório 

circunstanciado sobre o pleito da Entidade. 

§ 2º - Os Especialistas designados terão um prazo de 30 (trinta) dias para a 

entrega final de seu Relatório. 

Art. 9º Os pedidos de registros aprovados, receberão o Certificado de Registro 

no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Assis. 

§1º Para efeitos legais, o certificado constitui-se em documento oficial impresso 

pelo CMDCA, assinado pelo Presidente deste Conselho. 

§2º O certificado deverá ser nominal em favor da entidade com atuação no 

município, com o número do registro e com prazo de validade expresso. 

Art. 10° A Entidade deverá protocolar o pedido de renovação do registro, no 

prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes do término da vigência.  

§ 1º Os pedidos protocolados intempestivamente serão indeferidos pelo 

CMDCA, caso não haja tempo hábil para analise até a data de vencimento do 

registro.  

§ 2º Para instruir o pedido de renovação do registro, além dos documentos 

elencados na Seção IV, desta Resolução, deverão ser apresentados:  

I - relatório de atividades do ano anterior assinado pelo representante legal da 

Entidade;  
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II - cópia do certificado de registro anterior.  

Art. 11° O CMDCA poderá cancelar ou indeferir a qualquer tempo, o registro da 

Entidade, do programa ou do projeto, na hipótese de:  

I. infringir qualquer disposição desta resolução ou legislação vigente;  

II. apresentar irregularidade na sua gestão administrativa;  

III. interromper a prestação dos serviços por prazo superior a 6 (seis) meses;  

IV. não cumprir os requisitos elencados no artigo 2º desta resolução, no que 

couber.  

Parágrafo único. O ato cancelatório deverá ser deliberado em Reunião 

Ordinária ou Extraordinária do CMDCA  

Art. 12 Havendo o cancelamento ou indeferimento do registro, a entidade será 

notificada pelo CMDCA, por meio de ofício.  

Parágrafo único. O cancelamento ou indeferimento do registro não impedirá 

que a Entidade ingresse com novo pedido, desde que atenda aos critérios 

desta Resolução.  

Art. 13 Em caso de indeferimento do pedido de registro ou cancelamento, a 

entidade poderá interpor pedido de reconsideração, por escrito, ao CMDCA, 

expondo suas razões, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data do 

recebimento do ofício.  

§ 1º O pedido de reconsideração deverá ser protocolado No Espaço Cidadania 

(Casa dos Conselhos). 

§ 2º O prazo para análise do pedido de reconsideração será de 45 (quarenta e 

cinco dias) a contar da data em que o processo seja recebido na Casa dos 

Conselhos.  

Art. 14 A Entidade que solicitar o primeiro registro receberá Certificado pelo 

período de 1 (um) ano.  

Art. 15 O registro terá validade de 2 (dois) anos.  

Art. 16 Cabe ao CMDCA, fixar critérios, fiscalizar e controlar os serviços 

prestados pelas Entidades, programas e projetos para registro e renovação.  

Art. 17 Serão respeitados os prazos de validade dos certificados de registro ou 

renovação emitidos pelo CMDCA anteriores à publicação da presente 

Resolução.  

Parágrafo único. Após o vencimento de tais prazos, as Entidades deverão 

observar as determinações desta Resolução.  
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Art. 18 Os casos omissos ou divergências na interpretação desta Resolução 

serão resolvidos pela Plenária do CMDCA.  

Art. 19 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Esta Resolução foi aprovada na Reunião Ordinária do CMDCA, do dia 02 de 

setembro de 2015, e consta na ATA Nº 10/2015. 

 

Heloisa Maria Heradão Rogone 

Presidente do CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE REGISTRO NO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE DE ASSIS/SP 
 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de 
Assis/SP CERTIFICA que a (Nome da entidade); esta registrada 
neste Conselho, de acordo com o Artº 90 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente Lei 8.069 de 13.07.1990. 
 
NOME DA ENTIDADE:  
 
CNPJ:  
 
ENDEREÇO:  
 
OBJETIVO DA ENTIDADE: 
 
CAMPO E EIXO ESPECÍFICO DE ATUAÇÃO: 

 
NÚMERO DO REGISTRO:  
 
DATA DE VALIDADE:  
 
 

 
Assis/SP xx de xxxx de 20xx. 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PRESIDENTE DO CMDCA 
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CONSELHO MUNICIPAL  DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ASSIS/SP 

CNPJ – 07.109.356/0001-07              LEI Nº 5.839/2014 

www.cmdca-assis.org.br 
 
 

Casa dos conselhos. Rua Cândido Mota, nº 48 CEP 19.806.250 – Fone (18) 3302-5555 – Assis/SP 
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RESOLUÇÃO Nº 005/2015 - CMDCA 
Dispõe sobre a regulamentação dos critérios para 

liberação de recursos arrecadados por meio do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Assis, e dá outras providências. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

DE ASSIS/SP, Lei Municipal 5.839/2014, órgão deliberativo responsável pela 

formulação e controle das Políticas Públicas Municipais de Atendimento na área 

dos Direitos da Criança e do Adolescente,bem como gestora do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, usando das atribuições que lhe são 

conferidas na Lei nº 5.839 de 17 de março de 2014, que dispõe sobre a política 

municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e da outras 

providências, faz saber que a presente Resolução dispõe sobre a regulamentação 

dos critérios para liberação de recursos arrecadados por meio do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras providências, no tocante as 

doações recebidas diretamente e/ou por deduções do Imposto de Renda. 

DA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS 
Art. 1.º - A destinação de recursos do Fundo Municipal para a Criança e o 

Adolescente de Assis, está vinculada à realização de programas, projetos e 

serviços sócio-educativos de apoio a crianças e adolescentes, nas áreas de 

Direitos Humanos, Assistência Social, Educação, Saúde, Cultura, Esporte, Lazer, 

Meio Ambiente e áreas afins. 

Art. 2.º - As entidades cadastradas e registradas poderão apresentar projetos ao 

CMDCA, para captação de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, aqui denominado “FUMCAD”, por meio de: 

I - Doações dirigidas captadas pela Entidade para os projetos específicos e 

aprovados pelo CMDCA, por meio das doações diretas e/ou das doações com 

base em lei de incentivos fiscais do imposto de renda; 

II - Doações destinadas diretamente ao FUMCAD por repasse de incentivos fiscais 

pela Receita Federal do Brasil, através de dedução do Imposto de Renda 

Pessoa física e/ou Jurídica, não dirigidas para entidades especificas. 
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DA DOAÇÃO DIRIGIDA DOS RECURSOS FINANCEIROS POR CAPTAÇÃO DA 
ENTIDADE 

Art. 3.º - A Entidade que trabalhar com a arrecadação de doações estipuladas no 

inciso I do Artigo 2.º desta resolução, deverá apresentar projeto antecipadamente 

ao lançamento da campanha de arrecadação que deverá contemplar: 

I - Identificação: 

a) Nome do projeto, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 

proponentes; 

b) Indicação da área de atuação e eixo específico (conforme Resolução do 

CMDCA que Regulamenta os Critérios de Registro das Entidades, bem como 

dos programas e projetos, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Assis, e dá outras providências); 

c) Dados de identificação do responsável pelo projeto, com sua qualificação 

completa e vinculo à entidade. 

II - Justificativa, especificando a pertinência e necessidade do Projeto; 

III – Objetivos: Geral e Específico(s), com base na justificativa, definir objetivos que 

se pretende alcançar; 

IV – Beneficiários: 

a) público a ser atendido; 

b) especificar os beneficiários diretos e indiretos; 

c) quantidade e faixa etária que serão atendidos. 

V - Abrangência geográfica (territorial) – indicar os bairros e o(s) local de 

desenvolvimento das atividades, caracterizando a região de atuação; 

VI - Metodologia – Descrever o método aplicado e a dinâmica de trabalho; 

VII - Resultados esperados – Definir os resultados quantitativos e/ou qualitativos; 

VIII - Recursos humanos envolvidos – Descrever as funções que serão 

desempenhadas pela equipe, na execução do Projeto; 

IX - Plano de aplicação dos recursos: Especificar mês a mês, quais 

ações/atividades serão desenvolvidas; 

X - Planilha de despesas – Detalhar os itens de despesas solicitados para o 

desenvolvimento do Projeto, justificando as despesas por itens, e valor total do 

Projeto; 
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XI - Previsão de início e fim da execução do projeto, bem como da conclusão das 

etapas ou fases programadas;  

XII - Critérios objetivos de avaliação.  

Parágrafo Único - Juntamente com o projeto, deverá ser anexado os seguintes   

documentos:  

a) - ofício endereçado ao Presidente do CMDCA, com o respectivo projeto; 

b) - cópia do Certificado de registro da Entidade no CMDCA, em plena vigência;  

Art. 4.º - Os projetos apresentados ao CMDCA serão analisados por uma comissão 

constituída por membros do Conselho, em conformidade com o artigo 90 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando-se as prioridades definidas 

pelo Conselho. 

Art. 5.º - Os projetos aprovados receberão o Certificado de Autorização para 
Captação de Recursos Financeiros, expedido pelo CMDCA, com a finalidade de 

autorizar a captação de recursos de doação dirigida. 

§1.º - Para efeitos legais, o certificado constitui-se em documento oficial impresso 

pelo CMDCA, assinado pelo Presidente deste Conselho em conjunto com o 

ordenador de despesas da Prefeitura Municipal. 

§2.º - O certificado deverá ser nominal em favor da entidade proponente, 

obedecendo aos termos do art. 90 – parágrafo único e o art. 91, do ECA, com 

atuação no município com prazo de validade expresso, limitado ao período de 12 

meses, podendo ser renovado mediante requerimento apresentado ao Presidente 

do CMDCA. 

§3.º - A obtenção do certificado não deve obrigar seu financiamento pelo FUMCAD, 

caso não tenha sido captado valor suficiente. 

Art. 6.º - Após a aprovação do projeto será firmado um Termo de Compromisso 

entre o CMDCA, e a entidade responsável pela execução do projeto, constando a 

assinatura do Presidente do CMDCA, do Presidente da entidade e de seus 

dirigentes e técnicos responsáveis pelo projeto. 

Art. 7.º - Para cada projeto aprovado, a entidade deverá destinar uma conta 

bancária específica em instituição financeira oficial. 
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Parágrafo Único - Os recursos da conta específica somente poderão ser utilizados 

para pagamento de despesas previstas no plano de aplicação do projeto ao qual se 

destina. 

Art. 8.º - A captação de recursos ao FUMCAD deverá ser realizada pela entidade 

proponente para o financiamento do respectivo projeto. 

Art. 9.º- Os recursos captados pela Entidade serão depositados pelo contribuinte 

diretamente na conta do FUMCAD, cujas especificações para identificação do 

depósito estarão contidas no certificado respectivo. 

Art. 10 - O período para utilização dos valores captados corresponderá à vigência 

do projeto, descrito no Termo de Compromisso. 

§1.º- No caso da captação não atingir o valor do projeto, inviabilizando sua 

execução, é facultado à entidade, no prazo de 60 (sessenta) dias, requerer junto ao 

FUMCAD antes do término da vigência proposta, as adequação e/ou a 

transferência para outro projeto em vigência na entidade. 

§2.º - No caso da captação exceder ao valor do projeto, é facultado à entidade, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, antes do término da vigência proposta, requerer 

autorização ao FUMCAD com a apresentação de umprojeto complementar, 

solicitando a transferência dos recursos para outro projeto aprovado e em vigência 

na entidade ou realizar transferência bancária para a conta do FUMCAD. 

Art. 11 - O repasse dos recursos será realizado somente após estar disponível 

para utilização no FUMCAD, obedecendo ao cronograma de datas estabelecido 

pelo CMDCA. 

DOS PRAZOS PARA AS DOAÇÕES DIRIGIDASDOS RECURSOS 
FINANCEIROS POR CAPTAÇÃO DA ENTIDADE 

Art. 12 - As entidades deverão apresentar suas propostas ao CMDCA, até o início 

do mês de setembro de cada ano. 

Art. 13 - O CMDCA realizará até o final do mês de outubro de cada ano, as 

analises e aprovação das propostas, apresentando os resultados desta avaliação e 

emitir o Certificado de Autorização para Captação de Recursos Financeiros para as 

propostas aprovadas. 

Art. 14 - Os programas, projetos e serviços sócio-assistenciais devem ser 

executados entre os meses de janeiro e dezembro de cada ano. 



17 Diário Oficial de Assis Assis, quarta-feira, 2 de dezembro de 2015 • Nº 2130

CONSELHO MUNICIPAL  DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ASSIS/SP 

CNPJ – 07.109.356/0001-07              LEI Nº 5.839/2014 

www.cmdca-assis.org.br 
 
 

Casa dos conselhos. Rua Cândido Mota, nº 48 CEP 19.806.250 – Fone (18) 3302-5555 – Assis/SP 
5 

 

Art. 15 - Os recursos financeiros do FUMCAD serão repassados para as entidades 

com propostas aprovadas, em duas parcelas, nos meses de fevereiro e agosto de 

cada ano, nos valores correspondentes ao total de doações destinadas até estas 

datas. 

Art. 16 - As entidades deverão apresentar ao CMDCA, relatório semestral do 

desenvolvimento do Projeto, no mês de julho do ano da sua realização, e relatório 

anual até o dia 31 de janeiro do ano seguinte. 

§ 1.º A não apresentação do Relatório parcial poderá ser um fator impeditivo do 

repasse da segunda parcela do recurso do FUMCAD 

Art.17 -. A prestação de contas deverá ser entregue até o dia 31 de janeiro do ano 

seguinte ao desenvolvimento do projeto. 

DAS DOAÇÕES DESTINADAS AO FUMCAD POR REPASSE DE INCENTIVOS 
FISCAIS PELA RECEITA FEDERAL, ATRAVÉS DO DIRECIONAMENTO DO 
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA E/OU JURIDICA, NÃO DIRIGIDAS A 
ENTIDADES ESPECIFICAS. 
Art. 18 – As doações recebidas pelo FUMCAD por repasse de incentivos fiscais 

pela Receita Federal do Brasil, sem o direcionamento de projetos, serão utilizadas 

para o financiamento de projetos selecionados em respostas a editais emitidos pelo 

CMDCA a cada ano, em consonância com as prioridades estabelecidas pelo 

Conselho, em obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade 

e publicidade. 

DAS PROIBIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
Art.19 - Para os projetos apresentados para doação dirigida e recursos próprios do 

FUMCAD, serão vedadas condições que prevejam ou permitam: 

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;  

II – a contratação de dirigentes da entidade tomadora dos recursos ou de seus 

respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade até o 2º grau, ou de empresa em que estes sejam sócios cotistas, para 

prestação de serviços ou fornecimento de bens;  

III - pagamento a qualquer título a servidor ou empregado, integrante de quadro de 

pessoal da entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, por serviços 

técnicos ou de consultoria.  
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IV - pagamento de profissionais não vinculados à execução do projeto;  

V - aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda 

que em caráter de emergência;  

VI – realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência do 

convênio;  

VII – atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;  

VIII – pagamento de taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, 

decorrentes de culpa de agente do tomador dos recursos ou pelo descumprimento 

de determinações legais ou conveniais ou em virtude de pagamentos efetuados 

com atraso;  

IX – realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, que esteja diretamente vinculada com o projeto 

e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer referências que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos;  

X – repasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do projeto;  

XI - transferência de recursos a terceiros que não figurem como partícipes do 

projeto;  

XII – transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer 

entidades de benefício mútuo destinadas a proporcionar bens ou serviços a um 

círculo restrito de associados ou sócios;  

XIII - transferência de recursos a título de contribuição, auxílio ou subvenção social 

a instituições privadas com fins lucrativos e a instituições privadas sem fins 

lucrativos, não declaradas de utilidade pública;  

XIV – transferência de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos que 

tenham como dirigentes ou controladores:  

a) membros do Poder Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo 

Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, 

companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau;  

b) servidor público vinculado ao Poder Executivo do concedente dos recursos ou 

do Legislativo Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus 

respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 
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afinidade, até o 3º grau, salvo se comprovada a inexistência de conflito com o 

interesse público;  

XV - aquisição de imóveis;  

XVI - despesas provenientes de liquidações trabalhistas e judiciais (multas 

rescisórias, férias vencidas, aviso prévio e qualquer benefício advindo dessas 

indenizações);  

XVII – obras e construções. 

XVIII - aquisição de equipamentos e material permanente, a menos que possuam 

nexo causal com o projeto. 

XIX - honorários a dirigentes da entidade, bem como de gratificações, 

representações e comissões;  

XX - pagamento de honorários para elaboração do projeto; 

Parágrafo Único: Só será permitido o pagamento de remuneração e direitos 

trabalhistas, de pessoas envolvidas diretamente no projeto. 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RECURSO FINANCEIRO PRÓPRIO DO 
FUNDO E DO RECURSO FINANCEIRO DE DOAÇÃO DIRIGIDA 

Art.20 - O procedimento administrativo para a prestação de contas do ato de 

transferência deverá ser instruído dentro do prazo e com a documentação prevista 

na legislação pertinente.  

Art.21 - Todos os documentos deverão estar datados, rubricados, dentro do prazo 

e do plano de aplicação para o qual foi concedido o recurso.  

Art.22 - Os documentos comprobatórios de compra de materiais, devem vir 

acompanhados da apresentação de 3 (três) orçamentos. 

Art.23 - Independentemente da apresentação dos documentos exigidos para a 

prestação de contas, ou mesmo da sua aprovação, a entidade deverá preservar 

todos os documentos relacionados com o Termo de Transferência e exigidos em 

ato normativo municipal, mantendo-os à disposição do CMDCA, por um prazo de 5 

(cinco) anos, contados do exame definitivo das contas pelo órgão municipal 

competente e à disposição da fiscalização dos órgãos do controle interno e 

externo.  

Art.24 - A prestação de contas deverá ser individualizada por instrumento de 

transferência.  
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Art.25 - As despesas serão comprovadas mediante documentos originais fiscais ou 

equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros 

documentos comprobatórios serem emitidos em nome da Entidade ou do executor 

se forem o caso, devidamente identificados.  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art.26 – Fica a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos proponente, 

responsável pela execução do projeto obrigada a divulgar de forma clara e objetiva 

em todo material de comunicação que o financiamento do projeto provém do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMCAD, divulgando a 

logomarca do Fundo, do CMDCA e da Prefeitura Do Município de Assis.  

Art.27 – No caso de aquisição de bens móveis, na eventualidade da pessoa 

jurídica de direito privado sem fins lucrativos proponente, encerrar suas atividades, 

ou mudar os seus objetivos sociais, os bens adquiridos com recursos repassados 

pelo FUMCAD terão a sua destinação submetida à análise do CMDCA, observada 

a legislação aplicável e as normas Estatutárias específicas da Entidade. 

Art.28 - Para as doações dirigidas, o CMDCA reserva-se ao direito de redirecionar 

porcentual de 10% (dez por cento) destes recursos. 

Art. 29 - Os recursos remanescentes da retenção de 10%, os dividendos gerados 

pela aplicação financeira do saldo do FUMCAD, assim como os demais recursos 

não direcionados a projetos, ficarão à disposição do CMDCA para aplicação 

conforme sua deliberação, facultado à Entidade o seu requerimento nos casos de 

extrema dificuldade financeira para a sua continuidade dos projetos realizados, cujo 

pedido deverá ser dirigido especificamente ao CMDCA, fundamentado, com todo o 

explicativo, notas, demonstrações financeiras e comprovação da veracidade dos 

fatos ocasionados e/ou a ocasionar. 

Art. 30 – É facultado ao CMDCA a instituição e elaboração de formulários, 

impressos ou via digital, disponíveis em internet, e os documentos específicos para 

atender a presente resolução, inclusive para a prestação de contas da Entidade, os 

quais serão objeto de aprovação da comissão especifica criada pelo CMDCA para 

o seu desenvolvimento e elaboração. 
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Art. 31 – Revogam-se as disposições em contrario, passando esta resolução a 

surtir efeitos após aprovação em reunião especifica pelo CMDCA com a devida 

aprovação através de votação dos Conselheiros por maioria simples. 

 

Esta Resolução foi aprovada na Reunião Ordinária do CMDCA, do dia 04 de 

novembro de 2015, e consta na ATA Nº 14/2015. 

 

Heloisa Maria Heradão Rogone 

Presidente do CMDCA 
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CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO 
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

 

N°.  

 

ENTIDADE:  

 

REGISTRO NO CMDCA: - N° 

 

CNPJ/MF:  

 

ENDEREÇO:  

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE de 

Assis/SP, com base nas Leis Federais 8.069/90 e 9.532/97, na Lei Municipal Nº 

5.839/2014 e na Resolução Nº005/2015-CMDCA, autoriza a entidade acima 

identificada, a captar, de pessoas físicas e jurídicas, doações com base em lei de 

incentivos fiscais do imposto de renda 

 

NOME DO PROJETO:  

 

OBJETIVO:  

 

RETENÇÃO: 10% (dez por cento) para aplicação nas prioridades estabelecidas 

pelo CMDCA. 

 

DADOS BANCÁRIOS DO Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (FUMCAD) de Assis/SP 

Banco do Brasil        Agência: 223-2           Conta Corrente: 44966-0 

 

VALIDADE DO CERTIFICADO: 12 (doze) meses a contar da data de sua 

assinatura. 
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ÓRGÃO DE PROTEÇÃO EDEFESA DO CONSUMIDOR

O PROCON ASSIS, Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor,
atendendo as reivindicações dos consumidores do Município de Assis,

informa o novo horário de atendimento ao público.

Das 08h as 11h 
Das 13h as 16h

Rua Benjamin Constant, 33
Pavimento Térreo -  Salas 07 e 08

Assis-SP – CEP 19.806-130

0800-7703633
18-3322-3633
18-3323-5935
18-3323-5874
18-3324-2976

 Telefones disponíveis
para esclarecimentos
dúvidas, reclamações

e denúncias. 
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Assis, XX de XXX de XXXX 

 

 

XXXXXXXXXXXXX 

Presidente do CMDCA 

 


