
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
CMDCA – CANDELÁRIA /RS 

 
 

RESOLUÇÃO Nº. 01/2016, de 04 de abril de 2016. 

 

 

Dispõe sobre a apresentação de Projetos 
Sociais pelas Entidades Governamentais e 
Não-Governamentais e a Autorização para 
Captação de Recursos Financeiros para o 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – FUMDICA. 

 

 

 O CONSELHO MUNCIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE-CMDCA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 

Lei Municipal Nº. 1122, de 12 de maio de 2015, com as alterações introduzidas pela 

Lei Municipal Nº. 1127, de 02 de junho de 2015 e Lei Municipal Nº. 1151, de 30 de 

julho de 2015 e, art. 2º, incisos XVI do Regimento Interno, e considerando: 

 

Sua função deliberativa e controladora da Política de Atendimento dos Direitos da 

Criança e do Adolescente;  

Sua competência para a formulação da Política Municipal de Atendimento dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, fixando prioridades para a consecução das 

ações, assim como avaliando e controlando resultados;  

Sua competência em estabelecer critérios, formas, e meios de fiscalização de 

iniciativas que envolvam crianças e adolescentes e que possam afetar os seus 

direitos;  

Que os recursos do Fundo Municipal de Direitos e da Criança e do Adolescente 

destinam-se ao apoio a projetos voltados ao atendimento a criança e ao adolescente 

do município,  

 



RESOLVE: 
Capítulo I 

Da inscrição e tramitação do Projeto 
 

Art. 1º Fica autorizada a apresentação de projetos de âmbito municipal, de 

atendimento à criança e ao adolescente, de acordo com as diretrizes emanadas 

nesta Resolução. 

Parágrafo único - São requisitos para a entidade protocolar projetos: 

I - Estar registrada e dispor de regularidade administrativa no CMDCA; 

II - Ter inscrição do programa para o qual solicita recursos; 

Art. 2º A apresentação do projeto deverá ser realizada pelas organizações 

registradas com seus programas inscritos no CMDCA de Candelária, com a 

observância no Art. 90, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Parágrafo primeiro: O projeto apresentado deverá seguir o modelo anexo I desta 

Resolução. 

 

Art. 3º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

analisará cada projeto elaborando Parecer, para devida deliberação.  

 

Art. 4º Os projetos deverão ser encaminhados para o CMDCA, sito a Rua: 

Thompson Flores, nº 385, Centro, no Município de Candelária – RS, acompanhados 

dos seguintes documentos:  

a) Estatuto ou Regimento da Entidade registrado em cartório; 

b) Ata de eleição e posse da atual diretoria 

c) CPF e RG do presidente; 

d) Cópia do CNPJ ou CGC; 

e) Certidões negativas atualizadas de: 

- Débitos com o Município; 

- Débitos com o Estado; 

- Débitos com a União; 

- Débitos com o FGTS; 

- Débitos Trabalhistas. 



Art. 5º A aprovação do projeto dependerá de sua relevância em favor de crianças e 

adolescentes e deverá estar de acordo com as políticas priorizadas pelo CMDCA. 

 
Capítulo II 

Do Certificado de autorização para Captação de Recursos Financeiros 

 

Art. 6º O Certificado de Autorização para captação de recursos Financeiros para o 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA tem a 

finalidade de autorizar a captação de recursos junto a pessoas físicas e jurídicas, 

contribuindo para o financiamento de projetos nos regimes de atendimento de 

competência e âmbito municipal previstos na lei 8.069/90, que visem à promoção, 

proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, priorizados e aprovados 

pelo CMDCA. 

 

Art. 7º A concessão do Certificado e autorização para captação de recursos são de 

competência do CMDCA através de deliberação em plenária. O Certificado será 

nominal em favor da Entidade e fará referencia ao nome do Projeto aprovado, valor, 

percentual a ser repassado e vigência de autorização, anexo II. 

 

Art. 8º A concessão do certificado deverá ser requisitada junto ao CMDCA, podendo 

cada Entidade ter simultaneamente aprovados até no máximo 3 (três) projetos por 

Unidade Executora. 

 

Art. 9º O Certificado terá validade de 6 seis) meses. 

Art. 10 Os recursos captados serão depositados pelo contribuinte diretamente na 

conta do FUMDICA, conforme legislação vigente. 

Art. 11 Do valor captado pela Entidade 10% ficarão retidos no Fundo Municipal dos 

Diretos da Criança e do Adolescente, para financiamento de outras ações e/ou 

projetos em benefício de crianças e adolescentes. 

 

 

 



Capítulo III 

Da aplicação dos Recursos captados 
 

Art.12 A entidade requererá o repasse dos valores captados, conforme projeto  

apresentado e aprovado. 

 

Art. 13 A Entidade apresentará relatório detalhado do andamento do projeto a cada 

6 (seis) meses a partir da aprovação e no encerramento do projeto.  

 

Art. 14 A liberação do repasse será de acordo com o cronograma de desembolso 

previsto no projeto e está condicionada às normas do FUMDICA e à aprovação em 

plenária do CMDCA do relatório de que trata o artigo anterior.  

 

Art. 15 Os valores captados acima do previsto no Certificado ou fora do prazo de 

validade do referido Certificado poderão ser utilizados pela Entidade nos projetos já 

inscritos mediante justificativa de utilização dos recursos, ou em novo projeto a ser 

apresentado, devidamente aprovado em plenária do CMDCA.  

 

Parágrafo único: No caso em que se refere o Art 15, o repasse à Entidade será de 

50% do valor captado, ficando o restante retido no FUMDICA para financiamento de 

outras ações em benefício de crianças e adolescentes. 

 

Art. 16 O CMDCA fará o monitoramento das etapas do projeto por meio de 

comprovação documental, de visitas no local de execução e de outros 

procedimentos de avaliação do projeto. 

 

Art. 17 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

 

                           Candelária, 04 de abril de 2016. 

 

 

      ____________________________  

            Arlete Wagner 

         Presidente do CMDCA 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CMDCA – CANDELÁRIA /RS 
 

ANEXO I 

 
PROJETO 

 
1. Identificação da Entidade 
2. Identificação do Projeto 
3. Local de execução do Projeto 
4. Público beneficiário (deve conter a caracterização das crianças e 

adolescentes atendidos com a faixa etária) 
5. Justificativa 
6. Objetivo Geral 
7. Objetivos Específicos 

8. Cronograma ( período em que vai ser desenvolvido) 
9. Metas 
10. Metodologia/Atividades 
11. Recursos Materiais, Humanos e Financeiros (necessários para execução 

de todo o Projeto) 

12. Avaliação 
13. Resultados Esperados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CMDCA – CANDELÁRIA /RS 
 

ANEXO II 

Certificado e autorização para captação de Recursos 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA, certifica que a Entidade ..........................................................................., 
possui registro e está devidamente inscrita com o Programa 

............................................................, neste Conselho, estando apta a captar 
recursos financeiros no valor de R$ .....................(.....................................), para o 
financiamento do Projeto ................................................................................., 
aprovado na Sessão Plenária do dia ......................................... 

O recurso financeiro deverá ser depositado na conta bancária do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICA, Caixa 
Econômica Federal, agência: 1015, Nº da conta: 251/1, que efetuará o repasse 
de 90% deste valor a Entidade requerente. 

O presente certificado tem a validade para um período de 6 (seis) meses. 
 

Candelária, ..... de .................... de............ 


