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RESOLUÇÃO CMDCA Nº.  003/2019 
 

Dispõe sobre o Fechamento da Campanha de 
Incentivo Fiscal – Ano de referência 2018. 

 
  O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA, no uso de suas atribuições legais, 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),  
 
CONFORME: 
 
Art. 1º – O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA 
é vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
município, órgão formulador, deliberativo e controlador das ações de 
implementação da política dos direitos da criança e do adolescente, 
responsável por gerir o fundo, fixar critérios de utilização e o plano de 
aplicação dos seus recursos, conforme o disposto no § 2º do art. 260 da Lei N° 
8.069, de 1990. 
 
ESTE CONSELHO RESOLVE: 
 

CAPITULO I  
FECHAMENTO DA CAMPANHA DE INCENTIVO FISCAL 

ANO DE REFERÊNCIA 2018 
 

Art. 2º – Considerando Reunião da Comissão de Finanças e Captação realizada   
no dia 25/02/2019, onde analisou e aprovou o fechamento desta campanha e 
a Reunião Ordinária 03/2019 de 12/03/2019 onde a plenária tomou ciência 
sobre o fechamento da campanha; 
 
Art. 3º – O valor total do arrecadado pelo FMDCA referente a renúncia fiscal 
no ano de 2018 foi de R$ 412.471,94 (quatrocentos e doze mil e quatrocentos 
e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), sendo R$ 304.133,43 
(trezentos e quatro mil e cento e trinta e três reais e quarenta e três centavos), 
destinados diretamente para as entidades, R$ 25.228,95 (vinte e cinco mil e 
duzentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos) destinado para o 
fundo, e, R$ 83.109,56  (oitenta e três mil e cento e nove reais e cinquenta e 
seis centavos) destinados diretamente na D.I.R./2017 – RECEITA FEDERAL . 
 
Art. 4º – Considerando deliberações passadas, onde a Comissões de Política, 
Planos e Diagnósticos e de Finanças e Captação deliberou que, conforme 
preceitua o artigo 260, §2º da lei Federal Nº 8.069/1990, será destinado o 
percentual de 5% do total arrecadado pelo FMDCA para o Sistema de 
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Acolhimento, no valor de R$ 7.941,11 (sete mil e novecentos e quarenta e um 
reais e onze centavos). 
 
Art. 5º – Além da distribuição dos valores para as entidades, o CMDCA 
utilizará 30% dos recursos do FMDCA para investimento em ações de 
fortalecimento do SGD (Sistema de Garantia de Direitos), como publicidade, 
capacitação, entre outros, ficando estabelecido para estas ações, o valor de R$ 
45.264,32 (quarenta e cinco mil e duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e 
dois centavos).  
 
Art. 6º – Cada entidade receberá a importância de R$ 11.735,19 (onze mil e 
setecentos e trinta e cinco reais e dezenove centavos) (já considerada nos 
valores apresentados no art. 8°), referente ao percentual de 70% do resíduo 
distribuído igualitariamente entre as 09 entidades não governamentais aptas a 
recursos junto ao CMDCA/FMDCA. 
 
Art. 7º – As Entidades deverão apresentar seus planos de aplicação/projetos 
para convênio com o CMDCA/FMDCA de acordo com as diretrizes do Decreto 
Municipal nº 6.872 de 24/04/2017 até o dia 15/04/2019, para que seja 
submetida à análise,  
 

§1. Somente após análise das documentações e, estando em conformidade 
com o fechamento da Campanha de Incentivo Fiscal e sua distribuição de 
valores os projetos poderão passar por aprovação das Comissões 

 
Art. 8º – Distribuição de valores para planos de aplicação/Projetos: 
 

a) ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA UNIÃO DE LEME – ACEUL 
R$ 11.735,19 
 

b) ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE LEME – APAE 
R$ 17.769,19; 
 

c) ASSOCIAÇÃO PRESBITERIANA DE AÇÃO SOCIAL – APAS 
R$ 49.185,19; 
 

d) COMUNIDADE VIDA MELHOR – CASA BETEL 
R$ 12.636,57; 

 
e) CASA DA CRIANÇA CECÍLIA DE SOUZA QUEIROZ 

R$ 14.200,40; 
 
f) CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME 

R$ 14.213,84, 
RS 7.941,11 (conf. Art. 4°); 
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g) CENTRO EDUCACIONAL SAGRADA FAMÍLIA  
R$ 17.891,69; 

 
h) GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CÂNCER – GACC 

R$ 19.974,24; 
 

i) GUARDA MIRIM DE LEME  
R$ 15.071,53; 

 

§1º - a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Leme o valor de R$ 
3.185,00 (destinado) (três mil e cento e oitenta e cinco reais), considerando 
que no ano referencial (2016),  a entidade encontrava-se inabilitada no 
processo de seleção, haja vista a situação irregular da época no que diz 
respeito à prestação de contas de outros recursos recebidos, devendo a 
quantia ser mantida no FMDCA, podendo a plenária deste Conselho 
futuramente deliberar sobre sua destinação. 
 
§2º - a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social – SADS, 
considerando o edital do Programa “Amigo de Valor” - 2018, uma iniciativa do 
Banco Santander e Plano de Trabalho aprovado conforme consta em ATA de 
R.O. n° 06/2018 de 25 de junho de 2018 deste conselho, o valor de R$ 
183.403,66.  
 
§3º - O valor total a ser repassado é de R$367.207,62 (cento e oitenta e três 
mil e quatrocentos e três reais e sessenta e seis centavos), já considerando o 
Plano de Trabalho da SADS em parceria com o Banco Santander. 
  

CAPITULO II 
 
 

 
Art. 9º – Casos omissos serão decididos pela plenária do CMDCA. 
 
Art. 10º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

Leme, 12 de março de 2019. 
 

 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS E CAPTAÇÃO  
 
 

ELDER P.P. FRANCELINO  
Presidente do CMDCA 


