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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Republicando por conter incorreção na publicação de 14/06/2018

RESOLUÇÃO Nº 017/2018 

Dispõe sobre a intenção de repasse de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da  
Criança  e do Adolescente – FMDCA a título de subvenções sociais, nos termos do  
Art. 12, § 3º, I da Lei Federal n.º 4.320/1964 às organizações da sociedade civil que  
realizem programas, projetos ou serviços voltados à execução da Política Municipal  
dos  Direitos  da Criança e do Adolescente,  devidamente registradas  no Conselho  
Municipal  dos  Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas  e que tiveram  
recursos de imposto de renda a elas direcionados, a serem formalizados a título de  
termo de  fomento,  nos  termos  do  Art.  17  c.c.  31,  II  ambos  da  Lei  Federal  n.º  
13.019/2014.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA Campinas,  
no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 8.069/90 e Lei Municipal nº Lei  
Municipal 14.697/13,

CONSIDERANDO a Lei  Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do  
Adolescente),  especialmente  seu  artigo  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 - FMDCA;

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 artigo 16;

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº  
13.204/15, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as 
organizações da sociedade civil;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 14.697, de 07 de outubro de 2013, que dispõe sobre a  
reestruturação  e  funcionamento  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do 
Adolescente, especialmente seu artigo 12, II, que estabelece como competência do CMDCA 
gerir o FMDCA, determinando critérios de utilização e o plano de aplicação de seus recursos;

CONSIDERANDO a Lei  Municipal  nº 15.462,  de 12 de julho  de 2017,  que dispõe sobre as  
diretrizes orçamentárias para o ano de 2018 e dá outras providências;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 15.544, de 26 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o 
orçamento programa do município de Campinas para o exercício de 2018;
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CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 16.215, de 12 de maio de 2005, que dispõe sobre  
normas relativas à celebração de convênios, termos de cooperação, ajustes e outras avenças, 
no âmbito da Administração Municipal;

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;

CONSIDERANDO  as  determinações  das  Instruções  n.º  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 Fomento na área municipal, com as alterações da Resolução nº 03/2017;

CONSIDERANDO a Resolução nº 05, de 17 de fevereiro de 2017, que permitiu a indicação pelo  
destinador/doador de recursos do FMDCA de entidades ou organizações da sociedade civil 
devidamente registradas no CMDCA para a aplicação dos recursos destinados;

CONSIDERANDO as deliberações do Colegiado do CMDCA ocorridas nas reuniões ordinárias de  
06 de fevereiro e 12 de junho de 2018 e nas reuniões extraordinárias de 20 de fevereiro de  
2018 e de 24 de abril de 2018. 

RESOLVE:

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 registrados no CMDCA Campinas, que tiveram 
destinação(ões) de imposto de renda direcionada(s) até a data de 31 de dezembro de 2017,  
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 até o 
valor total líquido discriminado no Anexo I.

CAPÍTULO II – DA SOLICITAÇÃO DE REPASSE

SEÇÃO I – DA FORMA DE SOLICITAÇÃO DE REPASSE 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 Ferreira Penteado n.º 
1331, Centro, nos horários compreendidos entre 09h00 e 12h00 e 14h00 e 16h30, a partir da 
publicação desta Resolução, até a data a seguir informada:

I.  Até o dia 02 de julho de 2018,  com previsão para o recebimento da primeira parcela do 
repasse em até 120 dias dessa data;

II.  Até o dia 16 de julho de 2018,  com previsão para o recebimento da primeira parcela do 
repasse em até 120 dias dessa data;
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§1º As solicitações de repasses protocolizadas dentro dos prazos estabelecidos nos incisos I e II  
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 17 de 
outubro de 2018, 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  as 
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 17 de outubro de 2018.

 §3º  Caso  a  organização  da  sociedade  civil  não  realize  as  necessárias  regularizações 
determinadas nos §§ 1º e 2º deste artigo, poderá solicitar a liberação dos repasses no ano  
seguinte,  desde  que  não  haja  trânsito  em  julgado  da  Ação  Civil  Pública  nº  0033787-
88.2010.4.01.3400,  que  corre  perante  o  Tribunal  Regional  Federal  da  1ª  região,  onde  o 
Ministério Publico Federal pleiteia a declaração da nulidade dos artigos 12 e 13 da resolução 
nº 137/2000 do CONANDA, bem como se mantida a Suspensão de Execução de Sentença de nº  
0006955-62.2012.4.01.0000. 

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 artigo 4º desta Resolução e no modelo em Anexo;

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 artigo 5º desta Resolução e na forma dos Anexos III e IV;

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

SEÇÃO II – DO PLANO DE TRABALHO

Art. 4º O Plano de Trabalho previsto no artigo antecedente deverá ser apresentado conforme  
modelo disponibilizado no Anexo II, 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;
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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 4º desta Resolução 
deverá ser apresentada nos moldes do  Anexo III desta Resolução, com previsão máxima de 
utilização dos recursos em até 12 (doze) meses.

§  1º  Os  recursos  serão  repassados  em parcelas  mensais,  em estrita  conformidade  com o 
respectivo cronograma de desembolso apresentado nos moldes do anexo IV desta Resolução e 
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:

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 a 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;
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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,  termo  de 
cooperação  internacional  com  empresas  ou  com  outras  organizações  da  sociedade  civil, 
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  comprimento  das  metas 
estabelecidas;

§ 1º Caso a proposta tenha sido apresentada para ser executada financeiramente por unidade 
com CNPJ(s) de filial (is), consoante disposto no inciso IV e o cadastro ativo da (s) filial (is) não 
comprovar a existência de no mínimo 01 (um) ano, a organização da sociedade civil poderá  
comprovar a referida existência com a apresentação também do CNPJ da Matriz,  devendo,  
portanto, ser apresentadas ambas ou todas as comprovações (CNPJ Matriz e Filial ou Filiais).

§ 2º A comprovação de que trata o parágrafo anterior aplica-se exclusivamente para atestar o  
tempo mínimo de  existência  da  organização  da  sociedade  civil,  não  tendo relação  com a 
autorização para realização das despesas, que deverá estar em conformidade com o(s) CNPJ(s)  
autorizado(s) no termo de fomento, nem com a abertura de conta bancária, que deve se dar  
no CNPJ principal constante do termo.

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 nº 13.019, de 2014 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  a  ser(em)  
obtida(s)  no  endereço  eletrônico: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao. asp;

IV. Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF- -FGTS,  
tanto da matriz, quanto de eventual (is) fi lial (is) executora(s) da organização da sociedade  
civil,  a  ser  (em)  obtida  (s)  no  endereço  eletrônico: 
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp;
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V. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas -  CNDT, a  ser obtida no endereço eletrônico: 
http://www.tst.jus.br/certidao;

VI.  Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo a ser 
obtida no endereço eletrônico: http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br/da-ic-web/inicio.do

VII. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, a  
ser  obtida  no  endereço  eletrônico: 
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertid
aoSegVia.asp?Tipo=1;

VIII.  Certidão  Negativa  de  Débito  de  Qualquer  Origem  (CND  Municipal),  tanto  da  matriz, 
quanto de eventual(is) filial(is) executora(s) da organização da sociedade civil, a ser obtida no 
endereço eletrônico: http://certidaoqualquerorigem.campinas.sp.gov.br;

IX. 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  Campinas,  conforme  orientações  no  endereço  eletrônico: 
http://www.campinas.sp.gov.br/licitacoes/cadastro.php;

X.  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;

XI. Declaração sobre as instalações e condições materiais da organização, quando essas forem 
necessárias para a realização do objeto pactuado (Anexo V - Modelo A);

XII.  comprovação  de  que  a  organização  da  sociedade  civil  funciona  no  endereço  por  ela  
declarado; 

XIII. 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);

XIV. Cópia de documento pessoal do(s) representante(s) legal(ais) da organização da sociedade 
civil com poderes para assinatura do eventual termo de fomento;

XV. Declaração informando a inexistência, nos cargos de direção, de membro de Poder ou do 
Ministério  Público  ou  dirigente  de  órgão  ou  entidade  da  administração  pública  direta  ou  
indireta do município  de Campinas,  estendendo-se a vedação aos respectivos  cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau (Anexo V - Modelo B);

XVI. Declaração atualizada de não contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC,  
com os recursos repassados, de servidor ou empregado público (Anexo V – Modelo C);

XVII. Declaração de que a organização da sociedade civil (Anexo V - Modelo D):
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a. não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 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 
artigo 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.

XVIII.  Declaração  de  que  não  há,  dentre  os  dirigentes  da  organização  da  sociedade  civil,  
pessoas (Anexo V - 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 artigo 12, da Lei Federal no 8.429/92.

XIX.  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 V Modelo F)

XX. Termo de responsabilidade pelo uso de senha do Sistema Informatizado de Prestação de 
Contas - PDC (Anexo V - Modelo G);

XXI. Declaração de inexistência das vedações previstas nos incisos I e II, alíneas "a" e "b", do  
art. 2º do Decreto Municipal n.º 16.215/2008 (Anexo V - Modelo H)

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 Os planos de trabalho e previsão de receitas e despesas apresentados serão analisados 
e aprovados por Comissão de Análise, a ser constituída em Resolução do Conselho Municipal  
dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente,  sendo  composta  por  conselheiros  titulares  ou 
suplentes,  assegurada  a  participação  de,  pelo  menos  um,  conselheiro  ocupante  de  cargo 
efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública que avaliarão,  
no mínimo, os seguintes aspectos:
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I.  compatibilidade entre  a missão estatutária  da organização da sociedade civil  e  o objeto 
proposto e o registro no CMDCA;

II. quadro de recursos humanos condizente com o objeto apresentado;

III.  congruência  das  informações constantes  do plano de trabalho,  considerando a relação 
nominal de recursos humanos, custo total do serviço e previsão de receitas e despesas (plano 
de aplicação e cronograma de desembolso);

IV. metodologia adequada ao objeto proposto;

V.  despesas  de  custeio  vinculadas  à  execução  do  objeto  apresentado,  com  valores  em 
proporção adequada a cada item de despesa.

Art.  9º  É  facultado  à  Comissão  de  Análise  que  trata  este  capítulo  solicitar  apoio  técnico 
relacionado às políticas específicas do objeto proposto no plano de trabalho.

Art.  10  A  Comissão  de  Análise  poderá  solicitar,  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 adéquem às determinações  
estabelecidas, especialmente, pelas Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 13.019/14 e desta 
Resolução.

Art.  11 A aprovação do Plano de Trabalho pelo CMDCA não gera direito à organização da 
sociedade civil à celebração da parceria.  

CAPÍTULO IV – DOS IMPEDIMENTOS PARA O RECEBIMENTO DE RECURSOS

Art. 12 Ainda que tenham sido direcionados recursos pelos destinadores do Imposto de Renda,  
consoante  Art.  1º  desta  Resolução,  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 Campinas;

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 Campinas, 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 05 (cinco) anos, 
salvo se:

a. for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente  
imputados;
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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 artigo 39, 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 artigo 12 da Lei Federal nº 8.429/92;

§ 1º Nas hipóteses deste artigo é igualmente vedada a transferência de novos recursos no  
âmbito da parceria, ainda que durante a execução;

§  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.  13  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 artigo 
61 da Lei Federal nº 13.019/14.

Art. 14 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 um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego 
permanente do quadro de pessoal da administração pública. 
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CAPÍTULO  VI-  DO  MONITORAMENTO  E  AVALIAÇÃO  PELO(S)  ÓRGÃO(S)  TÉCNICO(S)  DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 Art.  15  Os  programas,  projetos  ou  serviços  que  compuserem  os  Termos  de  Fomento 
decorrentes da presente Resolução, terão sua execução devidamente monitorada e avaliada 
pela administração pública,  por  intermédio das Secretarias  relacionadas às políticas objeto 
do(s) Plano(s) de Trabalho efetivamente financiados. 

§ 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;

III. pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho, sempre que possível.

Art.  16  A  administração  pública,  através  do(s)  órgão(s)  técnico(s)  referidos  no  artigo 
antecedente, emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria celebrada 
mediante  Termo de  Fomento,  nos  termos  do  Art.  59  da Lei  Federal  n.º  13.019/2014 e  o  
submeterá à Comissão de Monitoramento prevista 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, nos termos do artigo 59 da Lei Federal nº  
13.019/14;

Art.  17 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. 18 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;
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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. 19 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.  20  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,  
digitalizando-os,  em  seguida,  no  Sistema  Informatizado  de  Prestação  de  Contas  -  PDC  e 
mantendo-os na posse para eventuais fiscalizações e/ou conferências;

a) Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade 
dos fornecedores e prestadores de serviços;

b) 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;

III.  aplicar  os  saldos  e  provisões  referentes  aos  recursos  repassados  a  título  da  parceria, 
sugerindo-se as operações de mercado aberto, lastreadas em títulos da dívida pública;

IV- não repassar ou distribuir a outra organização da sociedade civil, bem como a qualquer 
outra pessoa jurídica, recursos oriundos da parceria celebrada;

V - devolver ao FMDCA 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;
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VI- não contratar ou remunerar, a qualquer título, pela organização da sociedade civil, com os  
recursos repassados, servidor ou empregado público;

VII- 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 Art. 20, 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.  21  As  organizações  da  sociedade  civil  deverão  prestar  contas  dos  recursos  recebidos 
bimestralmente por meio do lançamento e digitalização de documentos comprovantes das 
despesas no Sistema Informatizado de Prestação de Contas – PDC, até o dia 15 (quinze) do 
mês subsequente ao desembolso das despesas.

§ 1º A prestação de contas de que trata o caput obedecerá aos prazos e condições assinalados 
pelas normativas expedidas pelo órgão gestor e pelo Tribunal de Contas do Estado de São  
Paulo em vigência à época da prestação, sob pena de suspensão dos repasses.

§ 2º As comprovações bimestrais devem ser encaminhadas por meio eletrônico, em ordem 
cronológica, em estrita consonância com previsão de receitas e despesas (plano de aplicação)  
aprovada anteriormente.  

Art. 22 Deverão ser apresentados em conjunto com a prestação de contas de que trata o artigo 
anterior, no Sistema Informatizado de Prestação de Contas - PDC:

I. extrato bancário da conta corrente específica utilizada exclusivamente para o recebimento 
das verbas oriundas da presente Resolução e respectivo termo de fomento, onde deverá ser 
realizada toda a movimentação financeira dos recursos;
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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;

IV. certidões comprobatórias da manutenção de sua regularidade fiscal, quais sejam:

a. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF/ FGTS; 

b. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

c. Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;

d. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

e. Certidão Negativa de Débitos de Qualquer Origem - CND Municipal;

f. Certificado de Registro Cadastral - CRC.

Art. 23 A organização da sociedade civil deverá, ainda, entregar fisicamente na Coordenadoria  
Setorial  de  Gestão  de  Convênios  (CSGC),  a  Folha  de  pagamento  analítica  do  período 
(bimestral), bem como aqueles eventualmente exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo ou do órgão de controle do Município;

Art. 24 Caberá à administração pública a análise, por meio da CSGC da SMASDH, da prestação  
de contas encaminhada pela organização da sociedade civil, visando o acompanhamento da 
execução financeira do termo de fomento.

Art. 25 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 artigo 70 da Lei Federal nº 13.019/14.

Art. 26 A prestação de contas anual deverá obedecer às normativas do Tribunal de Contas do  
Estado de São Paulo, com prazo limite de entrega até 31 de janeiro do exercício subsequente 
ao desembolso das despesas, por meio do Sistema Informatizado de Prestação de Contas - 
PDC.

Art. 27 Durante o prazo de 10 (dez) 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. 28 Serão disponibilizados, para repasses às organizações da sociedade civil, para toda a 
vigência dos termos de fomento, o montante de R$ 5.278.459,86, divididos nos termos do 
Anexo I desta Resolução.
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§  1º  As  parcerias  terão  recursos  garantidos  oriundos  da  seguinte  dotação  orçamentária:  
Unidade  Gestora  –  97100,  Fonte  de  Recurso  0003.500042,  Classificação  de  Despesa 
3.3.50.39.00.

CAPÍTULO IX - DA VIGÊNCIA

Art. 29 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 MUNICÍPIO, por período equivalente ao atraso ou 
mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, 
a ser apresentada ao município em, no mínimo 60 (sessenta) dias antes do termo inicialmente  
previsto, desde que não exceda 06 (seis) meses.

Art. 30 Os Termos de Fomento celebrados poderão ser rescindidos, 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.  31  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. 32 A administração pública deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das 
parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o 
respectivo encerramento.

Art. 33 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 a administração pública.

Parágrafo único. As informações de que tratam este artigo e o artigo 32 deverão incluir, no 
mínimo:

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;
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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. 34 A administração pública 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. 35 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho apresentado, 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 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 Secretária  
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, conforme o caso, 
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de  
vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

§ 2º Prescreve em 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.  36 Integram esta Resolução, dela fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os  
anexos:

I. Valores totais líquidos destinados;
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II. Plano de trabalho;

III. Plano de aplicação de recursos financeiros;

IV. Cronograma de desembolso financeiro;

V. Declarações.

CAPÍTULO XIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 37 A presente Resolução poderá ser impugnada 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, na Rua Ferreira  
Penteado, 1331, Centro, no horário compreendido entre 09h00 e 12h00 e 14h00 e 16h30.  

§ 1º A análise das eventuais impugnações caberá à Presidente do CMDCA no período de 03  
(três) dias úteis subsequentes ao prazo assinalado no caput.

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

Art.  38 As organizações da sociedade civil  deverão garantir  medidas de acessibilidade para  
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, de acordo com as características do objeto da 
parceria.

Art. 39 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. 40 Em atendimento aos requisitos dispostos no Art. 31, II, da Lei Federal nº 13.019/14, 
encontra-se em trâmite o processo administrativo nº 2018/10/1775, relativo ao projeto de lei 
autorizativa de repasses de recursos a título de subvenção às organizações da sociedade civil  
constantes do Anexo I. 

Art. 41 Após a publicação da lei autorizativa a que se refere o artigo 40 desta Resolução, o  
CMDCA dará início a processo administrativo, no qual se procederá a análise da inexigibilidade  
de  Chamamento  Público,  que  deverá  ser  instruído  com a  justificativa  administrativa,  bem 
como com a aprovação, sanção e publicação da referida lei autorizativa. 

Art.  42 Eventual  declaração de inexigibilidade de Chamamento Público pela sra.  Secretária  
Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, nos termos do 
artigo 32 da lei 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 artigo 32, da lei 
13.019/2014.
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§ 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.  43  Os  Planos  de  Trabalho  aprovados  serão  remetidos  à  administração  pública  em 
processos individualizados por organização beneficiária e serão submetidos aos procedimentos 
de atendimento às disposições do Decreto Municipal de Execução Orçamentária nº 19.737 de 
02 de janeiro de 2018, bem como à emissão de pareceres dos órgãos técnico e jurídico acerca  
da possibilidade da celebração da parceria, em consonância com o disposto no Art. 35 da Lei  
Federal nº 13.019/2014.

Art. 44 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 à celebração da parceria,  
que depende da declaração de inexigibilidade do Chamamento Público, nos termos do artigo 
41, bem como da autorização da autoridade competente, nos processos individualizados, com 
fundamento nos pareceres dos órgãos técnico e jurídico mencionados no artigo anterior. 

Art.  45  Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando  todas  as 
disposições em contrário. 

Campinas, 13 de junho de 2018.

Leila Cláudia Sarubbi Heleno da Silva

Presidente do CMDCA
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Organizações da Sociedade Civil
Regime de atendimento dos Programas 

registrados no CMDCA
 TOTAL (R$) 

ABBA - Associação Beneficente da Boa Amizade
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       2.973,38 

ABC - Associação Beneficente Campineira
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.422,06 

ABESE - Associação Beneficente Semeando Esperança 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.587,94 

Abrace Solidário - Associação de Desenvolvimento Humano Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                     10.271,12 

Ação Forte 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    22.282,35 

ACECAMP - Associação Cultural e Esportiva Campeã Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                        1.593,63 

ADACAMP- Associação para o Desenvolvimento dos Autistas em 

Campinas

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    24.077,03 

AEA - Associação Evangélica Assistencial 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    17.897,24 

AFASCOM - Associação Franciscana de Assistência Social
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       5.192,68 

Aldeias Infantis SOS Brasil 

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto / Acolhimento 

Institucional

                       3.148,52 

AMIC - Associação dos Amigos da Criança
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    34.756,43 

ANA - Associação Nazarena Assistencial Beneficente
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    45.943,06 

APACC - Associação de Pais e Amigos da Criança com Câncer e 

Hemopatias 

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Acolhimento 

Institucional
                    28.341,41 

APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Campinas 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    27.256,14 

APAS - Associação Presbiteriana De Ação Social 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       8.150,27 

APASCAMP - Associação de Pais e Amigos de Surdos de Campinas
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       7.640,10 

Aprendizado Doméstico Sant'anna
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.592,53 

Associação Amigos do Projeto Guri Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                   202.891,02 

Associação Anhumas Quero Quero
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    63.839,95 

Associação Atlética Ponte Preta Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                        1.674,08 

Associação Beneficente Direito de Ser
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.796,72 

Associação Beneficente Salém
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    30.352,16 

ANEXO I - VALORES TOTAIS LÍQUIDOS DESTINADOS



Associação Beni Car Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                     10.792,53 

Associação Civil Carmelitas da Caridade - Vedruna 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       4.935,52 

Associação Daniel Mendez 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    50.365,38 

Associação de Educação do Homem de Amanhã - Guardinha

Orientação e Apoio Sociofamiliar / Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto / Colocação 

Familiar / Acolhimento Institucional

                    10.298,04 

Associação de Ensino Social Profissionalizante - ESPRO Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                        1.194,22 

Associação Hospitalhaços Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                     32.301,52 

Associação Pestalozzi de Campinas
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       3.134,04 

CAIS - Centro de Apoio e Integração do Surdocego e Múltiplo Deficiente 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       4.297,63 

Cáritas Arquidiocesana de Campinas
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       3.662,93 

Casa da Criança de Sousas Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                        6.180,64 

Casa da Criança Madre Anastácia - Sociedade das Filhas de Nossa 

Senhora do Sagrado Coração

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       9.823,03 

Casa da Criança Meimei Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                     17.134,12 

Casa da Criança Paralítica de Campinas 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                  414.465,86 

Casa da Criança Vovô Nestor Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                        1.349,02 

Casa dos Menores de Campinas 

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto / Acolhimento 

Institucional

                  350.229,77 

Casa Maria de Nazaré - Casa Hosana

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto / Acolhimento 

Institucional

                    51.979,39 

CEESD - Centro de Educação Especial Síndrome de Down
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    45.417,76 

Centro Boldrini - Centro Infantil de Investigação Hematológica Dr. 

Domingos A. Boldrini

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                  467.285,28 

Centro Comunitário da Criança do Parque Itajai I e Região
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       6.442,29 

Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       2.104,68 

Centro Corsini - Centro Controle Investigação Imunológica Dr. Antonio 

Carlos Corsini

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto / Acolhimento 

Institucional

                  126.973,84 

Centro Cultural Louis Braille de Campinas
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       3.998,38 

Centro de Formação Semente da Vida Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                        8.138,04 

Centro Educacional de Assistência Social Menino Jesus de Praga Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                     33.082,78 



Centro Educacional e Assistencial Cândida Penteado de Queiróz Martins
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    22.281,44 

Centro Espírita Allan Kardec 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    36.229,94 

Centro Social Lírio dos Vales
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       3.349,02 

Centro Social Presidente Kennedy
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.196,34 

Centro Social Romilia Maria
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       2.396,34 

Centro Socio Educativo Semente Esperança
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.345,36 

CEPROMM - Centro de Promoção Para Um Mundo Melhor 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    13.477,91 

COMEC - Centro de Orientação ao Adolescente de Campinas
Orientação e Apoio Sociofamiliar / Prestação de 

Serviço à Comunidade / Liberdade Assistida
                    46.174,22 

CPTI - Centro Promocional Tia Ileide
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                  658.840,74 

CRAMI - Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    61.430,03 

Creche Bento Quirino - Sociedade Feminina de Assistência a Infância
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                  137.454,12 

Creche Cantinho de Luz Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                        5.839,46 

Creche Estrelinha do Oriente - Profilurb 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       5.323,05 

Embaixadores da Prevenção Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                   509.751,11 

Escola Salesiana São José
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.592,53 

Espaço Infantil Corrente do Bem Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                        1.439,74 

FIBROCIS - Sociedade de Assistência à Fibrose Cística 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    16.576,88 

Fundação Educar Dpaschoal de Benemerência e Preservação da Cultura e 

Meio Ambiente

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    21.992,53 

Fundação Jari
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                  230.220,81 

Fundação Síndrome de Down
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    38.966,22 

Grupo das Servidoras Léa Duchovni de Campinas - Creche Tia Léa Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                     26.708,48 

Grupo Primavera
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                  299.592,70 

Instituição Assistencial Dias da Cruz
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.509,23 

Instituição Padre Haroldo Rahm

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto / Acolhimento 

Institucional

                  138.601,21 



Instituição Resgatando Valores em Campinas e Adjacências
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       5.744,91 

Instituto Anelo
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    16.062,40 

Instituto de Pedagogia Terapêutica Prof. Norberto de Souza Pinto 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       4.951,37 

Instituto Educacional Construindo o Saber
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       3.981,10 

Instituto Ingo Hoffmann
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Acolhimento 

Institucional
                       4.552,40 

Instituto Paulo Freire de Ação Social 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    20.049,95 

Instituto Semear
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       5.709,02 

Lar Campinense de Bem Estar à Criança e ao Adolescente
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       2.069,02 

Lar da Criança Feliz - Associação Beneficente dos Treze Pais
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Acolhimento 

Institucional
                    14.093,99 

Lar Escola Jesus de Nazaré
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       3.112,68 

Lar Escola Nossa Senhora do Calvário
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.287,96 

Lar Pequeno Paraíso Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                        7.894,38 

Lar Ternura
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.939,80 

Movimento Assistencial Espirita Maria Rosa 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       3.567,57 

NAS - Núcleo de Ação Social
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    13.807,42 

Obra Social São João Bosco
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       5.577,74 

Os Seareiros - Núcleo Mãe Maria
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    31.654,78 

Patrulheiros de Campinas - Centro de Aprendizagem e Mobilização pela 

Cidadania

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    39.810,03 

PRO VISÃO Sociedade Campineira de Atendimento Deficiente Visual 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    27.650,94 

Serviço Social Nova Jerusalém 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    28.917,70 

SETA - Sociedade Educativa de Trabalho e Assistência

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto / Liberdade 

Assistida

                       1.047,59 

SOBRAPAR - Sociedade Brasileira de Pesquisa e Assistência para 

Reabilitação Craniofacial

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                  414.929,41 

Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência - Creche Santo Antônio
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.595,62 

Sociedade Campineira de Educação e Instrução - Hospital e Maternidade 

Celso Pierro

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    23.349,92 



Sociedade dos Irmãos da Congregação de Santa Cruz - CECOIA Centro 

Comunitário Irmão André

Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    10.440,06 

Sociedade Pró Menor de Barão Geraldo 
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    58.267,08 

Sorri Campinas
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                    14.251,76 

SOS Ação Mulher e Família
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       1.269,02 

SPES - Serviço Social da Paróquia São Paulo Apóstolo Apoio Socioeducativo em Meio Aberto                     13.532,96 

União Cristã Feminina
Orientação e Apoio Sociofamiliar /Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 
                       4.785,36 

TOTAL                5.278.459,86 
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ANEXO II - PLANO DE TRABALHO
(Formatação obrigatória: papel A4, fonte - Arial 10; margens superior e esquerda - 3 cm; margens 

inferior e direita - 2 cm)

NOME DO SERVIÇO/PROJETO/PROGRAMA: (Preencher com o título)

Política(s) Pública(s) que se aplica: (   ) Assistência Social (   ) Educação (   ) Saúde 
(   ) Esporte (   ) Cultura (   ) Outras (especificar) _______________________ 

1. Identificação da Instituição

1.1 Nome da Instituição:

1.2 Endereço:

Bairro:

CEP:

Site:

E-mail da instituição:

Fone da instituição:

1.3 Vigência do mandato da diretoria atual: de DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA

Nome do Representante Legal:

RG:

CPF:

FONE:

CEL:

1.4 CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA

Nº DO CNPJ:

Data de inscrição no CNPJ:

Atividade econômica principal:

Atividades econômicas secundárias:

1.5 Sede

Número de inscrição no CMDCA:

Município:

1.6 Certificação

CEBAS

Vigência:

1.7 Finalidade Estatutária:
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2. Unidade Executora (relacionar todas as unidades que executarão o serviço/projeto/programa)

2.1 Nome:

2.2 Endereço:

Bairro:

CEP:

Fone da unidade executora:

E-mail da unidade executora:

Nº CNPJ:

Data de Abertura no CNPJ:

2.3 CONTA BANCÁRIA PARA PARCERIA CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA:

Banco (instituição financeira pública):

Agência:

Conta Corrente:

2.4 Imóvel onde funciona o Projeto é:

(  ) Próprio          (  ) Alugado

(  ) Cedido      (   )  Público      (   ) Particular

2.5 O Projeto será desenvolvido quantos dias por semana?

2.6 Indique o prazo de execução da proposta em meses: 

2.7 Regime de atendimento: (conforme Registro no CMDCA)

Orientação e apoio sociofamiliar (   )

Apoio socieducativo em meio aberto (   )

Colocação familiar (   )

Acolhimento institucional (   )

Prestação de serviços a comunidade (   )

Liberdade assistida (   )

Semiliberdade (   )

Internação (   )

2.8 Responsáveis

COORDENADOR TÉCNICO

Nome Completo:

CPF:

RG:

Número do Registro Profissional (quando houver):
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Telefone para contato:

CEL:

Email:

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

Nome Completo:

CPF:

RG:

Número do Registro Profissional (quando houver):

Telefone para contato:

CEL:

Email:

RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Nome Completo:

CPF:

RG:

Número do Registro Profissional (quando houver):

Telefone para contato:

CEL:

Email:

3. Detalhamento do Serviço/Projeto/Programa

3.1 Diagnóstico da realidade (NO MÁXIMO 50 linhas)

O  diagnóstico  deverá  contemplar  informações  sobre  o  território/região  em  que  o 
serviço/projeto/programa será executado, com:

- características da população a ser atendida,

-  relação  entre  as  atividades  que  serão  desenvolvidas  e  a  realidade  apresentada  através  do 
diagnóstico local.

Poderão ser obtidos dados gerais referentes ao município e regiões através dos documentos:

-   RIS – Relatório de Informações Sociais (Municipal)

-   Perfil das Pessoas e Famílias no Cadastro Único em Campinas

-   PMAS – Plano Municipal de Assistência Social 2014-2017

-   Relatório Brasil sem Miséria no seu Município (MDS)

Tais  documentos  estão  disponibilizados  na  página  da  Secretaria  Municipal  de  Cidadania, 
Assistência  e Inclusão Social  e  no site  do Ministério  do Desenvolvimento Social  e  Combate a 
Fome, nos seguintes links:

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cidadania-assistencia-e-inclusao-social/

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/cidadania-assistencia-e-inclusao-social/
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http://www.brasilsemmiseria.gov.br/municipios

Deliberações da X Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

3.2 Objetivos

Objetivo Geral:

Objetivos Específicos:

3.3  Justificativa  quanto  a  importância  da  proposta  que  está  sendo  apresentada.  (Por  que  será 
realizada? Nexo entre o diagnóstico e as atividades propostas) (NO MÁXIMO 50 linhas):

3.4  Infraestrutura  Física  para  realização  da  proposta  (indicar  claramente  as  condições  de 
acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida) (NO MÁXIMO 20 
linhas):

3.5 Condições e Formas de Acesso de usuários e famílias ao Serviço/Projeto/programa:

3.6 Região / Bairros de abrangência da proposta:

3.7 Público Alvo:

3.8 Meta(s) de atendimento (número de usuários atendidos):

4. Descrição das Estratégias Metodológicas e Resultados Esperados
Considerando  o  diagnóstico  elaborado  no  item  anterior,  bem  como  o(s)  objetivo(s)  do 
Serviço/Projeto/Programa que está sendo proposto, deverão ser apresentadas:

- as estratégias para alcance dos objetivos e metas.

- os resultados esperados e  a definição dos  parâmetros de medição visando aferir o cumprimento 
das metas.

A descrição das estratégias deve contemplar ações com os usuários e/ou famílias, articulação em 
rede, atividades de gestão e outras que serão utilizadas para alcance do(s) objetivo(s). Acrescente 
quantas linhas forem necessárias.

Estratégias Metodológicas Periodicidade Resultados Esperados/ 
Parâmetros de medição

5. Fases  ou Etapas (Cronograma) de Execução das Atividades e  Cumprimento do Objeto, 
considerando o período de execução do Serviço/Projeto/Programa. (não fazer constar o nome 

http://www.brasilsemmiseria.gov.br/municipios
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do mês)

Estratégias 
Metodológicas 

(repetir do item 
4)

1º mês de 
execução

2º mês de 
execução

3º mês de 
execução

Acrescente 
quantas colunas 

forem 
necessárias

6. Recursos Humanos

Os profissionais  que  possuem habitualidade  e  subordinação  devem ser  contratados  em regime 
celetista.  Os  demais  podem ser  contratados  observando-se  a  peculiaridade  do  trabalho/serviço, 
respectiva carga horária e natureza e a legislação pertinente.

Nos casos em que o quadro de recursos humanos estiver em fase de composição, deverão constar no 
campo Nome “a contratar”, devendo ser preenchidos os demais campos.

Nome Cargo Carga Horária 
Semanal

Forma de 
Contratação (Ex.: 
CLT, RPA, MEI, 

Voluntário)

7. Monitoramento
Detalhar a forma como será feito na OSC o monitoramento da execução do projeto.

8. Previsão de Receitas e Despesas a serem realizadas na execução das atividades 

RECEITA (Anexo IV – Cronograma de Desembolso) Valor em R$

Valor solicitado ao CMDCA

DESPESAS (Anexo III – Plano de Aplicação) Valor em R$

Folha de Pagamento

Materiais de Consumo
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Serviços

Encargos/ Impostos/ Benefícios

Total

As despesas no plano de aplicação deverão ser classificadas em conformidade com a Portaria nº 
448/2002, do Ministério da Fazenda – Secretaria do Tesouro Nacional, publicada no DOU de 
17 de setembro de 2002. O cronograma de desembolso deve manter estrita relação com a execução 
do objeto da parceria, bem como seguir o prazo de execução da proposta (item 2.6), sendo dividido 
em parcelas mensais e consecutivas. As parcelas mensais não precisam ser necessariamente iguais.

Campinas,  (data)

Assinaturas:

Presidente ou Representante Legal _____________________________________

Responsável pela Coordenação Técnica: _______________________________________



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CMDCA - Campinas / SP

ANEXO III
PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

PROJETO OU AÇÃO: Nº DA PARCELA:
UNIDADE EXECUTORA:

FOLHA DE PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS ENCARGOS/IMPOSTOS/BENEFÍCIOS

Item de despesa Valor Item de despesa Valor Item de despesa Valor Item de despesa Valor

Subtotal mês >> Subtotal mês >>  -   Subtotal mês >>  -   Subtotal mês >>  -   

TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL  >>>> R$ 0,00

Campinas,  XX de XXXXXXXX de 2.018.

Nome e Assinatura do Presidente ou Responsável



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CMDCA - Campinas / SP

ANEXO IV - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO

1a Parcela 2a Parcela 3a Parcela 4a Parcela 5a Parcela 6a Parcela

7a Parcela 8a Parcela 9a Parcela 10a Parcela 11a Parcela 12a Parcela

TOTAL DAS PARCELAS

 R$ -   

Campinas,  XX de XXXXXXXX de 2.018

_________________________________________
Assinatura e nome do PRESIDENTE



ANEXO V

MODELO A

PAPEL TIMBRADO

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA OSC

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil) ,abaixo assinado, brasileiro(a), portador(a) do 
RG nº___________________ e do CPF nº____________________, na qualidade de dirigente do(a) (nome da 
organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as penas da lei, e 
para fins da Resolução CMDCA nº 017/2018 para a execução no município de Campinas 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 - FMDCA, 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.

Campinas, ____ de ____________ de 2018.

_______________________________
(assinatura do dirigente)

MODELO B

PAPEL TIMBRADO

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES DO ART. 39, III, DA LEI FEDERAL Nº 
13.019/2014

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil) ,abaixo assinado, brasileiro(a), portador(a) do 
RG nº___________________ e do CPF nº____________________, na qualidade de dirigente do(a) (nome da 
organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as penas da lei, e 
para fins da Resolução CMDCA nº 017/2018 para a execução no município de Campinas 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 - FMDCA, 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 Campinas, 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, III da Lei Federal n.º 
13.019/2014.

Campinas, ____ de ____________ de 2018.

_______________________________
(assinatura do dirigente)

MODELO   C  

PAPEL TIMBRADO

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 do 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 da  Resolução CMDCA nº 017/2018 para a execução no município de Campinas 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 – FMDCA, que não haverá contratação ou 
remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público.

Campinas, ____ de ____________ de 2018.

_______________________________
(assinatura do representante legal)

MODELO D

PAPEL TIMBRADO

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DECLARAÇÃO

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil) ,abaixo assinado, brasileiro(a), portador(a) do 
RG nº___________________ e do CPF nº____________________, na qualidade de dirigente do(a) (nome da 
organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as penas da lei, e 
para fins da  Resolução CMDCA nº 017/2018 para a execução no município de Campinas 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 - FMDCA, que a organização da sociedade civil:

a) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 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 artigo 39, 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 artigo 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 artigo 39, VI, da Lei Federal 
nº 13.019/2014;
.

Campinas, ____ de ____________ de 2018.

_______________________________
(assinatura do dirigente)

MODELO E

PAPEL TIMBRADO

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DECLARAÇÃO

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil) ,abaixo assinado, brasileiro(a), portador(a) do 
RG nº___________________ e do CPF nº____________________, na qualidade de dirigente do(a) (nome da 
organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as penas da lei, e 
para fins da Resolução CMDCA nº 017/2018 para a execução no município de Campinas 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 - FMDCA, 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 artigo 12, da Lei Federal no 8.429/1992, nos termos do artigo 39, VII, da Lei Federal nº 13.019/2014;
.

Campinas, ____ de ____________ de 2018.

_______________________________
(assinatura do dirigente)

MODELO F

PAPEL TIMBRADO

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 do CPF nº_____________________, na qualidade de dirigente 
do(a) (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., informo que os 
repasses das verbas públicas referentes ao Termo de Fomento decorrente da Resolução CMDCA nº 017/2018 para 
a execução do Plano de Trabalho no município de Campinas, 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, ainda, 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.

Campinas, ____ de _____________de 2018.

_______________________________
(assinatura do dirigente)

MODELO G

PAPEL TIMBRADO

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DO PDC

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil) ,abaixo assinado, brasileiro(a), portador(a) do 
RG nº___________________ e do CPF nº____________________, na qualidade de dirigente do(a) (nome da 
organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob 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.
Campinas, ____ de ______________ de 2018.



_______________________________
(assinatura do dirigente)

MODELO H

PAPEL TIMBRADO

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

DECLARAÇÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DAS VEDAÇÕES DO ART. 2º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 
16.215/2008

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo assinado, brasileiro(a), 
portador(a) do RG nº___________________ e do 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 da  Resolução CMDCA nº 017/2018 para a execução no município de Campinas 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 – FMDCA, a inexistência de 
representantes legais que sejam membros dos Poderes Executivo Legislativo, Judiciário, Ministério Público e 
Tribunal de Contas, nem tampouco servidores públicos vinculados ao Município de Campinas, nos termos do art. 
2º, incisos I e II, alíneas "a" e "b", do Decreto Municipal n.º 16.215/2008;

Campinas, ____ de ____________ de 2018.

_______________________________
(assinatura do representante legal)


