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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 002/2021 
 

 

 

FRANCIANE MARCHESI ELIAS, 

Presidente do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA de Regente Feijó, no uso de suas 

atribuições legais, nos termos da Lei 

Federal nº 8.069/90, Lei Municipal nº 

3.025/2018 e Regimento Interno do 

CMDCA e; 

 

 

 

Considerando a Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), especialmente seu art. 260 caput que dispõe sobre a doação pelos contribuintes do imposto 

de renda aos Fundos Municipais da Criança e do Adolescente e no § 2º, que estabelece ser de 

competência dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente a fixação de critérios 

para utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

FUMDICAD; 

 

Considerando a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui normas 

gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, 

dos Municípios e do Distrito Federal, especialmente seu art. 16; 

 

Considerando a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei 

Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil; 

 

Considerando a Lei Municipal nº 3.173, de 23 de Dezembro de 2020, que dispõe sobre 

a criação da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, especialmente 

seu art. 13 inciso V que estabelece como competência do CMDCA gerir o FMDCA, determinando 

critérios de utilização e o plano de aplicação de seus recursos; 

 

Considerando o Decreto Municipal nº 1.996, de 04 de abril de 2017, que regulamenta a 

Lei Federal nº 13.019/14 e suas alterações; 

 

Considerando a 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 dá outras providências, em especial o art. 12, § 1º; 
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Considerando as determinações das Instruções nº 02/2016, do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, especialmente seu Título III, Capítulo I, Seção IV, que trata dos Termos de 

Colaboração e de Fomento na área municipal, com as alterações da Resolução nº 03/2017 e do 

Comunicado SDG 16/18; 

 

 

RESOLVE expedir a presente Resolução de Chamamento Público para seleção de 

propostas de Organizações da Sociedade Civil, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/14 a serem 

financiadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA, em 

consonância com as políticas públicas municipais da criança e do adolescente que qualifiquem o 

atendimento no município, disciplinando critérios para a escolha e condições para o repasse de recursos, 

que será regido pelas normas a seguir estabelecidas: 

 

 

Capítulo I 

DO OBJETO 

 

Art. 1º As organizações da sociedade civil que realizem programas, projetos ou serviços 

voltados à execução da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com programas, 

serviços e projetos devidamente registradas no CMDCA de Regente Feijó, poderão solicitar o repasse de 

recursos para o custeio do(s) serviço(s) devidamente registrado(s) neste Conselho, a serem efetivamente 

prestados à população destinatária. 

 

Capítulo II 

DA SOLICITAÇÃO DE REPASSE 

Seção I 

DA FORMA DE SOLICITAÇÃO E PRAZOS PREVISTOS PARA OS REPASSES 

 

Art. 2º A solicitação de repasse deverá ser realizada por meio de ofício direcionado à 

Presidente do CMDCA e protocolizada em sua sede, localizada na Rua José Gomes, nº 558, Bairro Vila 

Nova, nesta cidade, nos horários compreendidos das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 

17h00min, a partir da publicação desta Resolução e até o dia 06 de maio de 2021, com previsão para o 

recebimento da 1ª parcela do repasse em até 30 (trinta) dias dessa data. 

§ 1º As solicitações de repasses protocolizadas dentro do prazo estabelecido no caput 

deste artigo, que apresentarem pendências nas comprovações e documentações disciplinadas pelos artigos 

6º e 7º desta Resolução, problemas na prestação de contas de recursos públicos, ou quaisquer outras que 

inviabilizem a regular instrução, deverão ser regularizadas até 06 de maio de 2021, sob pena de 

impossibilidade de transferência de recursos no corrente ano. 

§ 2º Se no decorrer das análises documental e jurídica verificar-se pendência até então 

não identificada, deverá a organização da sociedade civil ser comunicada para proceder às necessárias 

correções, sob pena de impossibilidade de transferência de recursos no corrente ano, sendo-lhe assinalado 

um prazo não superior a 15 (quinze) dias, ainda que esse ultrapasse a data de 06 de maio de 2021. 

 

Art. 3º O ofício de solicitação de repasse de recursos deverá ser acompanhado e 

instruído com os seguintes documentos: 

I - Plano de Trabalho nos termos do art. 4º desta Resolução; 
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II - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades 

abrangidas pela parceria (plano de aplicação dos recursos e cronograma de desembolso), nos termos do 

art. 5º desta Resolução; 

III - comprovações e documentos previstos nos art. 6º e 7º desta Resolução. 

 

Seção II 

DO PLANO DE TRABALHO 

 

Art. 4º O Plano de Trabalho previsto no artigo antecedente deverá ser apresentado a 

presidente do CMDCA devendo conter, no mínimo: 

I - descrição da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser 

demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas; 

II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades a serem executadas; 

III - prazo de execução do objeto com os recursos repassados; 

IV - forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a eles atreladas; 

V - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

metas; 

VI - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades 

abrangidas pela parceria (plano de aplicação dos recursos e cronograma de desembolso). 

 

Seção III 

DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

Art. 5º A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso VI do artigo anterior 

deverá ser apresentada com previsão máxima de utilização dos recursos em até 6 (seis) meses. 

§ 1º Os recursos serão repassados em parcela única, em estrita conformidade com o 

respectivo cronograma de desembolso apresentado pela interessada em estrita consonância com os custos 

mensais apresentados na previsão de receitas e despesas. 

§ 2º Poderão ser pagas, dentre outras despesas, com recursos vinculados à parceria: 

I - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de 

pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as 

despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais 

e trabalhistas; 

II - o pagamento de custos indiretos necessários à execução do objeto, desde que tais 

custos sejam decorrentes exclusivamente de sua realização; 

III - outras despesas de custeio estritamente vinculada à execução do objeto pretendido. 

§ 3º É vedada a aquisição de materiais permanentes, a execução de construção, bem 

como o pagamento de aluguel de imóvel. 

 

Seção IV 

COMPROVAÇÕES E DOCUMENTOS 

 

Art. 6º As organizações da sociedade civil deverão comprovar: 
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I - possuir objetivos estatutários voltados à promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social, em consonância com o objeto desta Resolução; 

II - ter previsão em seu Estatuto Social de que, em caso de dissolução da organização da 

sociedade civil, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza 

que preencha os requisitos para celebração de parcerias com a administração pública e cujo objeto social 

seja, preferencialmente, o mesmo da organização da sociedade civil extinta; 

III - ter previsão em seu Estatuto Social de escrituração de acordo com os princípios 

fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

IV - no mínimo 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, em até 30 (trinta) dias da 

publicação desta resolução, comprovado por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 

V - experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, como por exemplo, instrumento de parceria firmado com órgãos e entidades da 

administração pública e seu respectivo relatório de cumprimento do objeto, relatório de atividades 

desenvolvidas, publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de conhecimento, 

prêmios locais ou internacionais recebidos, dentre outros; 

VI - instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades previstas na parceria e para o cumprimento das metas estabelecidas. 

 

Art. 7º Deverão ser entregues, ainda, os seguintes documentos: 

I - cópia do documento que comprove o registro da organização da sociedade civil e/ou 

de programa ou projeto objeto da parceria no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA; 

II - cópia do estatuto social e suas alterações registradas em cartório e, eventualmente, 

de normas de organização internas que devem estar em conformidade com as exigências previstas no art. 

33 da Lei Federal nº 13.019/14 e no Art. 6º desta Resolução; 

III - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, tanto 

da matriz, quanto de eventual(ais) filial(ais) executora(s) da organização da sociedade civil;  

IV - certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF- 

-FGTS, tanto da matriz, quanto de eventual(is) filial(is) executora (s) da organização da sociedade civil; 

V - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de 

dívida ativa; 

VI - cópia do Certificado de Registro Cadastral - CRC, tanto da matriz, quanto de 

eventual(ais) filial(ais) executora(s) da organização da sociedade civil, a ser obtida na Prefeitura 

Municipal de Regente Feijó; 

VII - cópia da última ata de eleição e posse que conste a direção atual da organização da 

sociedade civil registrada em cartório e eventuais alterações que comprovem sua regularidade jurídica; 

VIII - declaração sobre as instalações e condições materiais da organização, quando 

essas forem necessárias para a realização do objeto pactuado (Anexo I - Modelo A); 

IX - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 

declarado; 

X - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço residencial, 

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - 

CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles, subscrita pelo (s) representante 

(s) legal (ais); 
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XI - cópia de documento pessoal do (s) representante (s) legal (ais) da organização da 

sociedade civil com poderes para assinatura do eventual termo de fomento; 

XII - declaração informando a inexistência, nos cargos de direção da OSC, de membro 

de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública direta ou 

indireta do Município de Regente Feijó, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau (Anexo I 

- Modelo B); 

XIII - declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer 

título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público (Anexo I - Modelo C); 

XIV - declaração de que a organização da sociedade civil (Anexo I - Modelo D): 

a) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, 

que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista a decisão de rejeição, ou 

ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito suspensivo; 

b) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas "a" a "d" do 

inciso V, do art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em cumprimento de penalidade passível de 

impedimento de celebração de parcerias; 

c) não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos. 

XV - declaração de que não há, dentre os dirigentes da organização da sociedade civil, 

pessoas (Anexo I - Modelo E): 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 

(oito) anos; 

b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III, do art. 12 da Lei Federal no 8.429/92. 

XVI - declaração informando o estabelecimento bancário, número da agência e da conta 

corrente específica para a movimentação dos recursos públicos oriundos da presente Resolução em 

instituição financeira pública a ser indicada pelo Município (Anexo I - Modelo F); 

XVII - termo de responsabilidade pelo uso de senha do Sistema Informatizado de 

Prestação de Contas - PDC (Anexo I - Modelo G); 

Parágrafo único. Todas as declarações de que trata o presente artigo deverão ser 

impressas em papel timbrado da organização da sociedade civil e subscritas pelo(s) seu(s) 

representante(s) legal(ais). 

 

Capítulo III 

DA COMISSÃO DE ANÁLISE E CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO 

DO PLANO DE TRABALHO 

 

Art. 8º A solicitação de repasse apresentada terá a sua admissibilidade analisada por 

uma Comissão de Análise, a ser constituída em Resolução do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, sendo composta por conselheiros titulares e suplentes, assegurada a 

participação de, pelo menos 1 (um) conselheiro ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do 

quadro de pessoal da Administração Pública, que avaliarão, no mínimo, os seguintes aspectos: 

I - se a proposta foi apresentada em conformidade com esta Resolução; 
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II - compatibilidade entre a finalidade estatutária da organização da sociedade civil, o 

objeto proposto, o regime de atendimento e o registro no CMDCA; 

III - compatibilidade entre o valor solicitado e o valor disponibilizado; 

IV - se foram apresentadas todas as comprovações e documentos solicitados nos arts. 6º 

e 7º desta Resolução. 

Parágrafo único. A Comissão de Análise poderá solicitar à organização da sociedade 

civil esclarecimentos, complementações, correções ou alterações na solicitação de repasse, a fim de que 

se adeque aos aspectos avaliados no artigo precedente. 

 

Art. 9º A Comissão de Análise poderá solicitar também à organização da sociedade 

civil esclarecimentos, complementações, correções ou alterações no plano de trabalho, previsão de 

receitas e despesas e cronograma de desembolso, a fim de que se adequem às determinações 

estabelecidas, especialmente pelas Leis Federais nº 4.320/64, nº 13.019/14 e por esta Resolução. 

 

Capítulo IV 

DOS IMPEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DE RECURSOS 

 

Art. 10. Fica impedida de receber recursos a organização da sociedade civil que: 

I - não esteja regularmente constituída; bem como regularmente registrada no CMDCA; 

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada, ou 

conste do cadastro de inadimplentes do Município de Regente Feijó; 

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta do Município de Regente Feijo, estendendo-

se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral e por 

afinidade, até o segundo grau; 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) 

anos, salvo se: 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados; 

b) for reconsiderada ou revista a decisão de rejeição; 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 

suspensivo. 

V - tenha sido punida com uma das sanções estabelecidas no art. 39 inciso V da Lei 

Federal nº 13.019/14, pelo período que durar a penalidade; 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 

(oito) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade administrativa, enquanto durarem os 

prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/92. 

§ 1º Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada à transferência de novos recursos 

no âmbito da parceria, ainda que durante a execução. 
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§ 2º Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, persiste o impedimento para a 

celebração de parcerias enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja 

responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. 

§ 3º Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e 

de políticas públicas. 

 

Capítulo V 

DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO 

 

Art. 11. A gestão das parcerias decorrentes desta Resolução será realizada por agente 

(s) público (s) com poderes de controle e fiscalização, a ser (em) designado (s) por ato (s) da 

Administração Pública, publicado (s) no Diário Oficial do Município, em data anterior à formalização do 

Termo de Fomento, cujas obrigações serão aquelas determinadas pelo art. 61 da Lei Federal nº 13.019/14. 

 

Art. 12. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente designará, em 

ato a ser publicado no Diário Oficial do Município, em data anterior à celebração do Termo de Fomento, 

a Comissão de Monitoramento e Avaliação, órgão destinado a monitorar e avaliar as parcerias com as 

organizações da  sociedade civil mediante Termo de Colaboração ou de Fomento, assegurada a 

participação de pelo menos 1 (um) servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro 

de pessoal da administração pública. 

 

Capítulo VI 

DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO PELA COMISSÃO DE ANÁLISE 

 

Art. 13. Os programas, projetos ou serviços que compuserem os Termos de Fomento 

decorrentes da presente Resolução, terão sua execução devidamente monitorada e avaliada pela Comissão 

de Análise. 

§ 1º As ações de monitoramento e avaliação compreendem a verificação: 

I - do número de atendimentos correspondente às metas estabelecidas no Plano de 

Trabalho; 

II - da permanência da equipe conforme descrita no Plano de Trabalho durante o 

período de vigência do termo de fomento; 

III - das estratégias metodológicas conforme descritas no Plano de Trabalho 

apresentado. 

§ 2º Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de: 

I - análise de dados, coletados através de instrumentos específicos, bem como execução 

das ações desenvolvidas em cada projeto; 

II - visitas técnicas in loco, previamente agendadas ou não. 

 

Art. 14. A Comissão de Análise e Monitoramento emitirá relatório técnico de avaliação 

da parceria celebrada mediante Termo de Fomento, nos termos do art. 59 da Lei Federal nº 13.019/2014 e 

submeterá ao colegiado do CMDCA como previsto no art. 14 desta Resolução, que tem como atribuição a 

homologação desse relatório, independentemente da apresentação da prestação de contas devida pela 

organização da sociedade civil. 
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Art. 15. A parceria decorrente desta Resolução poderá ser acompanhada e fiscalizada 

pelos órgãos de controle do Município e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

Art. 16. É dever das organizações da sociedade civil durante toda a execução da 

parceria: 

I - executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente; 

II - prestar ao CMDCA todas as informações e esclarecimentos necessários durante o 

processo de monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do presente; 

III - promover, no prazo estipulado pelo CMDCA, quaisquer adequações apontadas no 

processo de monitoramento e avaliação; 

IV - participar de reuniões dos Conselhos Municipais, fóruns e grupos de trabalho, de 

acordo com a especificidade do Plano de Trabalho apresentado; 

V - manter atualizados os registros e prontuários de atendimento; 

VI - apresentar, ao CMDCA, nos prazos e nos moldes por ele estabelecidos, os 

relatórios técnicos, se o caso, do objeto executado; 

 

 

Capítulo VII 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A EXECUÇÃO DA PARCERIA 

E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Seção I 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

Art. 17. As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas 

com o uso de recursos transferidos, deverão observar os princípios da impessoalidade, isonomia, 

economicidade, probidade, da eficiência, publicidade, transparência na aplicação dos recursos e da busca 

permanente de qualidade. 

 

Art. 18. As organizações da sociedade civil que formalizarem termo de fomento com a 

administração pública deverão: 

I - aplicar integralmente os valores recebidos em virtude da parceria estabelecida, assim 

como eventuais rendimentos, no atendimento do objeto do termo de fomento firmado, em estrita 

consonância com o plano de aplicação financeira e cronograma de desembolso apresentados; 

II - efetuar todos os pagamentos com os recursos transferidos, dentro da vigência do 

termo de fomento, indicando no corpo dos documentos originais das despesas - inclusive a nota fiscal 

eletrônica - o número do Termo, fonte de recurso e o órgão público a que se referem mantendo-os na 

posse para eventuais fiscalizações e/ou conferências; 

III - os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de 

titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços; 

IV - demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência 

eletrônica é admitida a realização de pagamentos em espécie, desde que acompanhada de justificativa 

detalhada, subscrita pelo representante legal da organização da sociedade civil; 

V - não repassar ou distribuir a outra organização da sociedade civil, bem como a 

qualquer outra pessoa jurídica, recursos oriundos da parceria celebrada; 

 



 
 
 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Regente Feijó – Estado de São Paulo 

 

 

VI - devolver ao FUMDICAD eventuais saldos financeiros remanescentes, inclusive os 

obtidos de aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, em caso de 

conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, devendo comprovar tal devolução, sob pena de 

imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 

competente da administração pública; 

VII - não contratar ou remunerar, a qualquer título, pela organização da sociedade civil, 

com os recursos repassados, servidor ou empregado público; 

VIII - manter e movimentar os recursos em uma conta bancária junto ao Banco do 

Brasil ou Caixa Econômica Federal, específica da parceria, sendo uma conta para cada termo a ser 

celebrado. 

§ 1º Os ajustes de valores que impliquem alterações do valor do item devem ser 

submetidos previamente ao CMDCA para análise, por meio de ofício contendo o Plano de Aplicação com 

as alterações pretendidas, bem como a justificativa para a alteração pretendida. 

§ 2º Os ajustes de valores não poderão implicar em aumento do valor aprovado do 

projeto e nem alteração no cronograma de desembolso. 

§ 3º A inclusão de novos itens orçamentários, mesmo que não altere o orçamento total 

aprovado, deverá ser previamente submetida ao CMDCA, por meio de ofício acompanhado de 

justificativa. 

§ 4º Os ajustes de valores do item previstos no § 1º, bem como as inclusões de novos 

itens orçamentários previstos no § 3º, ambos deste artigo, somente poderão ser efetivados após análise e 

parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e aprovação da Diretoria Executiva do CMDCA, análise e 

manifestação da Secretaria responsável tecnicamente pelo monitoramento e avaliação do objeto da 

parceria, bem como do gestor da parceria e apostilamento ao Plano de Trabalho. 

 

Seção II 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

Art. 19. As organizações da sociedade civil deverão entregar fisicamente a prestação de 

contas dos recursos recebidos até o dia 06 de maio de 2022. 

Parágrafo único. A prestação de contas de que trata o caput obedecerá aos prazos e 

condições assinalados pelas normativas expedidas pelo CMDCA em vigência à época da prestação, sob 

pena de suspensão dos repasses. 

 

Art. 20. Deverão ser apresentados em conjunto com a prestação de contas: 

I - extrato bancário da conta corrente utilizada para o recebimento das verbas oriundas 

da presente Resolução e respectivo termo de fomento, onde deverá ser realizada toda a movimentação 

financeira dos recursos; 

II - extrato da(s) aplicação(ões) financeira(s) realizada(s), acompanhado de 

demonstrativo dos valores aplicados a título de provisão; 

III - comprovantes de recolhimentos dos encargos trabalhistas e previdenciários 

oriundos da presente parceria. 

 

Art. 21. Caberá à Administração Pública a análise da prestação de contas encaminhada 

pela organização da sociedade civil, visando o acompanhamento da execução financeira do termo de 

fomento. 
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Art. 22. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido 

prazo, a ser determinado pelo Município, para a organização da sociedade civil saná-la, em analogia às 

disposições do art. 70 da Lei Federal nº 13.019/14. 

 

Art. 23. Durante o prazo de 5 (cinco) anos, contado do dia útil subsequente ao da 

prestação de contas, a organização da sociedade civil deverá manter em seu arquivo os documentos 

originais que a compuseram. 

 

Capítulo VIII 

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

 

Art. 24. Serão disponibilizados para repasses às organizações da sociedade civil, para 

toda a vigência dos termos de fomento, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos desta 

Resolução. 

 

Capítulo IX 

DA VIGÊNCIA 

 

Art. 25. As parcerias a serem celebradas em virtude desta Resolução terão vigência 

máxima de 12 (doze) meses. 

Parágrafo único. A vigência prevista no caput poderá ser prorrogada de ofício, no caso 

de atraso na liberação de recursos por parte do CMDCA, por período equivalente ao atraso ou mediante 

solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao 

colegiado em, no mínimo 60 (sessenta) dias antes do termo inicialmente previsto, desde que não exceda 6 

(seis) meses. 

 

Art. 26. O termo de fomento celebrado poderá ser rescindido, a qualquer tempo, com as 

respectivas sanções e delimitações claras de responsabilidades, desde que a intenção seja comunicada por 

escrito pelos partícipes, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência. 

 

Art. 27. O termo de fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do 

respectivo extrato no meio oficial de publicidade da Administração Pública. 

 

Capítulo X 

DA TRANSPARÊNCIA E DO CONTROLE 

 

Art. 28. O CMDCA deverá manter, em sua página na internet, a relação das parcerias 

celebradas e os respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo 

encerramento. 

 

Art. 29. A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais 

visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias 

celebradas com o CMDCA. 

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o artigo anterior deverão 

incluir, no mínimo: 
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I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da 

administração pública responsável; 

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

III - descrição do objeto da parceria; 

IV - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 

V - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para 

a sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo; 

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor 

total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a 

remuneração prevista para o respectivo exercício. 

 

Art. 30. O CMDCA deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a 

aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. 

 

Capítulo XI 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

Art. 31. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho apresentado, 

nos termos do art. 73 da Lei Federal nº 13.019/14 e demais legislações que regulamentem a matéria, a 

administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as 

seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades municipais, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 

que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 

administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no inciso II. 

§ 1º As sanções estabelecidas nos incisos I, II e III são de competência exclusiva da 

Divisão Municipal de Assistência Social, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 

respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 

após 02 (dois) anos de aplicação da penalidade. 

§ 2º Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação 

de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. 

§ 3º A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 

apuração da infração. 

 

Capítulo XII 

DOS ANEXOS 

 

Art. 32. Integram esta Resolução o Anexo I - modelos de “a” a “g”. 
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Capítulo XIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 33. A presente Resolução poderá ser impugnado no prazo de 03 (três) dias úteis 

contados de sua publicação, por meio de manifestação endereçada à Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e protocolizada na sede do Conselho, localizada na Rua José 

Gomes, nº 558, Bairro Vila Nova, no horário compreendido das 08h às 11h e das 13h às 17h. 

§ 1º A análise das eventuais impugnações caberá à Presidente do CMDCA no período 

de 3 (três) dias úteis subsequentes ao prazo assinalado no caput. 

§ 2º A decisão poderá ser precedida de manifestação técnica, a critério da autoridade 

julgadora. 

 

Art. 34. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizará, 

sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os 

resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, 

bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definida. 

 

Art. 35. Eventual declaração de inexigibilidade de Chamamento Público pela Dirigente 

Municipal de Assistência Social, nos termos do art. 32 da Lei Federal nº 13.019/2014, se dará após a 

análise dos órgãos da administração pública e da emissão de parecer jurídico. 

§ 1º O extrato da justificativa da declaração de inexigibilidade de Chamamento Público 

será publicado no Diário Oficial e no sítio oficial do Município, sob pena de nulidade do ato de 

formalização, abrindo-se prazo para impugnação, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 32, da Lei Federal nº 

13.019/2014. 

§ 2º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que considerou 

inexigível o Chamamento Público, retornando o recurso então direcionado à Organização da Sociedade 

Civil, ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para decisão a respeito de sua 

utilização. 

 

Art. 36. A aprovação do Plano de Trabalho pelo CMDCA e a edição da lei autorizativa 

do repasse não geram direito para a organização da sociedade civil à celebração da parceria, que depende 

da declaração de inexigibilidade do Chamamento Público, nos termos do art. 36, bem como da 

autorização da autoridade competente, nos processos individualizados, com fundamento nos pareceres 

dos órgãos técnico e jurídico mencionados no artigo anterior. 

 

Art. 37. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 

as disposições em contrário. 

 

Regente Feijó, 9 de Abril de 2021. 

 

 

 

FRANCIANE MARCHESI ELIAS  

PRESIDENTE DO CMDCA 
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(PAPEL TIMBRADO) 

 

ANEXO I  
 

MODELO A 

 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL             

 

 

 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA OSC 

 

 

 

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo 

assinado, brasileiro(a), portador(a) do RG nº ______________ e CPF nº _____________, na qualidade de 

representante legal do(a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº 

____________, DECLARO, sob as penas da lei, e para fins do Edital de Chamamento Público – 

Resolução CMDCA nº 002/2021, para a execução no Município de Regente Feijó do Plano de Trabalho 

aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com recursos do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD, que a organização da 

sociedade civil possui instalações e condições materiais necessárias para o desenvolvimento das 

atividades previstas na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

 

 

 

Regente Feijó, de de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

(assinatura do representante legal) 
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PAPEL TIMBRADO 

 

 

ANEXO I  
 

 

MODELO B 

 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES DO ART. 39, INCISO 

III, DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 

 

 

 

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo 

assinado, brasileiro(a), portador(a) do RG nº  _______ e CPF nº ___________, 

na qualidade de representante legal do(a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob 

o nº _____________, DECLARO, sob as penas da lei, e para fins do Edital de Chamamento Público – 

Resolução CMDCA nº 002/2021, para a execução no Município de Regente Feijó do Plano de Trabalho 

aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA , com recursos 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD, a inexistência nos cargos 

de direção de membro do Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública direta ou indireta do Município de Regente Feijó, estendendo-se a vedação aos 

respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, nos termos do Art. 39 inciso III da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 

 

 

Regente Feijó, de de 2021. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 (assinatura do representante legal) 
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PAPEL TIMBRADO 

 

 

ANEXO I  
 

 

MODELO C 

 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO OU 

REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO COM OS 

RECURSOS REPASSADOS 

 

 

 

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo 

assinado, brasileiro(a), portador(a) do RG nº e CPF nº _____________, na 

qualidade de representante legal do(a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob o 

nº __________________, DECLARO, sob as penas da lei, e para fins do Edital de Chamamento Público 

– Resolução CMDCA nº 002/2021 para a execução no Município de Regente Feijó do Plano de Trabalho 

aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com recursos do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FUMDICAD, que não haverá contratação 

ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado 

público. 

 

 

 

 

Regente Feijó, de de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 (assinatura do representante legal) 
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PAPEL TIMBRADO 

 

ANEXO I  
 

MODELO D 

 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo 

assinado, brasileiro(a), portador(a) do RG nº e CPF nº ____________, na 

qualidade de representante legal do(a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob o 

nº __________________, DECLARO, sob as penas da lei, e para fins do Edital de Chamamento Público 

– Resolução CMDCA nº 002/2021, para a execução no Município de Regente Feijó do Plano de Trabalho 

aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com recursos do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD, que a organização da 

sociedade civil: 

 

a) Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cinco) anos, 

que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista a decisão de rejeição, ou 

ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito suspensivo, nos termos do Art. 39, inciso 

IV, alíneas “a” a “c” da Lei Federal nº 13.019/2014; 

 

b) Não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas de "a" a "d" do 

inciso V, do Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em cumprimento de penalidade passível de 

impedimento de celebração de parcerias; 

 

c) Não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos, 

nos termos do Art. 39, inciso VI da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 

 

 

Regente Feijó, de de 2021. 

 

 

 

 

______________________________________ 

 (assinatura do representante legal) 
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PAPEL TIMBRADO 

 

 

ANEXO I  
 

 

MODELO E 

 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo 

assinado, brasileiro(a), portador(a) do RG nº  e CPF nº ___________, na 

qualidade de representante legal do(a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob o 

nº ______________, DECLARO, sob as penas da lei, e para fins do Edital de Chamamento Público – 

Resolução CMDCA nº 002/2021, para a execução no Município de Regente Feijó do Plano de Trabalho 

aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com recursos do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD, que não há dentre os 

dirigentes da organização da sociedade civil pessoas: 

 

a) Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 

(oito) anos; 

 

b) Julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

 

c) Consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III, do art. 12 da Lei Federal nº 8.429/1992, nos termos do art. 39, inciso 

VII da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 

 

 

Regente Feijó, de de 2021. 

 

 

 

 

______________________________________ 

 (assinatura do representante legal) 
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PAPEL TIMBRADO 

 

 

ANEXO I  
 

 

MODELO F 

 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo 

assinado, brasileiro(a), portador(a) do RG nº e CPF nº _____________, na 

qualidade de representante legal do(a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob o 

nº ___________________, informo que os repasses das verbas públicas referentes ao Termo de Fomento 

decorrente do Edital de Chamamento Público – Resolução CMDCA nº 002/2021, para a execução do 

Plano de Trabalho no Município de Regente Feijó, aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA, deverão ser depositados na conta bancária abaixo identificada: 

 

 

Nome do Banco (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal):  

 

Agência:    

 

Conta Corrente:    

 

 

DECLARO, ter ciência que toda e qualquer movimentação bancária deve ocorrer única 

e exclusivamente na conta bancária acima mencionada, sob pena de devolução dos recursos financeiros. 

 

 

Regente Feijó, de de 2021. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 (assinatura do representante legal) 
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PAPEL TIMBRADO 

 

 

ANEXO I  
 

 

MODELO G 

 

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 

 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DO PDC 

 

 

 

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo 

assinado, brasileiro(a), portador(a) do RG nº e CPF nº _____________, na 

qualidade de representante legal do(a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob o 

nº _______________, me responsabilizo civil e criminalmente pelo conteúdo e registro das informações 

prestadas no Sistema Informatizado de Prestação de Contas - PDC, através do usuário, login e senha a 

mim concedidos, bem como pela veracidade dos documentos apresentados nas despesas realizadas com 

recursos públicos. 

 

 

 

Regente Feijó, de de 2021. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 (assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

 

 


