
 
Lei Municipal 583 /2010 – substituindo Lei 035 de 20/04/1992 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME 
CMDCA – CNPJ: 21.200.387/0001-08 

Rua Cel. João Fco. Mourão, 295 – Centro – Leme/SP – CEP 13.610-180.  
Fone: (19) 3571-9864 – E-mail: cmdca@leme.sp.gov.br 

RESOLUÇÃO CMDCA Nº. 002/2019. 

Dispõe sobre Notificação à Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Leme, 

CNPJ_51.381.903/0001-09 
 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso 

de suas atribuições legais e considerando o disposto nos artigos 6º e 7º, da Lei Municipal 
nº. 583 de 27 de outubro de 2010 e ainda as disposições dos artigos 3º, § 2º, e 4º, incisos 
I, IX e XIII, do seu Regimento Interno (Decreto nº. 5383, de 28 de dezembro de 2006),      

 
Considerando termo de convenio n°013/2016, firmado pelo CMDCA e a Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Leme; 
 
Considerando termos de aditamento 1°, 2°, 3° ao convênio n° 013/2016, firmado pelo 
CMDCA e a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme; 
 
Considerando notificação extrajudicial de 01 de janeiro de 2017, encaminhado por este 
conselho para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme;   
 
Considerando instrução n° 01/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
 
Considerando a não execução do projeto RECONSTRUINDO VINCULO, no valor de 
R$9.316,03 (nove mil, trezentos e dezesseis reais e três centavos), que até o momento 
não foi cumprido, bem como cronograma físico/financeiro proposto no plano de trabalho, 
consequentemente não prestação de contas até a presente data. 
 
Considerando deliberação da Comissão de Normas realizada em 19 de dezembro de 
2018; 
 
Considerando deliberação da Reunião Ordinária n° 02/2019 realizada em 18 de fevereiro 
de 2019; 

 
Este Conselho resolve: 
 
Art. 01 - NOTIFICAR a Entidade Conveniada, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 
de Leme, para que, em cumprimento a cláusula sexta do Termo de Convenio n° 013/2016, 
realize a devolução do recurso recebido, sendo este a ser cumprido no prazo de 10(dez) 
dias não prorrogáveis, contatos a partir da publicação desta em Imprensa Oficial deste 
município. 
 
Art. 02 - Caso não ocorra o cumprimento da notificação, este conselho determina que a 
Entidade Conveniada, Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme: 
§1. Terá o Certificado CMDCA n°010/2016 cancelado; 
§2. Perderá o direito de revisar recursos junto a este conselho; 
§3. Não poderá inscrever e/ou renovar sua Certificação no período de 02(dois) anos; 
§4. Não perderá a obrigatoriedade de devolução do recurso não prestado conta, sendo 
que o recurso do proveniente repasse, provém de repasses recebidos do Poder Judiciário, 
e este conselho consequentemente presta contas para tal.   
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Art. 03 - Casos omissos serão decididos pela plenária do CMDCA. 
 
Art. 04 - Esta Resolução entrará em vigor na presente data, revogadas as disposições em 
contrário. 
 

Leme, 20 de fevereiro de 2019. 

 

____________________________ 
Elder Paulo Pazzelli Francelino 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos  
da Criança e do Adolescente de Leme 

 


