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No dia 20 de fevereiro do ano de 2019, na sala de reuniões da Casa dos
Conselhos, às 9:00h deu inicio a reunião extraordinária do CMDCA, estando
presentes os conselheiros e demais convidados relacionados em lista de
presença anexa. A Presidente Sr.a lris iniciou a reunião passando a palavra a
Secretária do CMDCA Sr.a Daniele que apresentou a Resolução no1l l211g,
nesta explica os modelos do edital do Chamamento publióo, sendo que,
quando houver recursos na conta do FUMDICAD iremos fazer o Edital Teimo
de Colaboração e quando for captar recursos será o Termo de Fomento,
também consta que toda doação pessoa física ou jurídic a ficarâ retido 20%
para o Fundo. A Plenária aprovou a Resolução. Ficóu para ser averiguado os
casos de captação de recurso modelo Termo de Fomento como se dará a
fornla legal para que fique retido no Fundo os 20o/o. A exemplo do Município
de São José dos Campos, conforme em conversa informal com a Sr.a Daniele
eles incorporam na captação de recursos do projeto 20% a mais para o
Fundo, porém a Sr.a lolanda ressaltou a ilegalidáde deste modelo e que
principalmente fere a transparência do edital, ainda lembrou que não serápossível fazer a prestação de conta da Instituição. Foi exposto o modelo do
Edital Termo de Colaboração e revisto os frincipais artìgos, realizado os
ajustes necessários, sempre estando em coniormidade com a Lei no 13.019.
No que se refere aos Eixos de aplicação dos recursos do FUMDICAD, estes
foram definidos em Eixo de Cultura e Paze Eixo Qualidade de Vida, acredita-
se que todas as lnstituiçÕes que possuem cadastros no CMDCA'possam
concorrer a este edital, pretende-se contemplar no mínimo í projeto de cada
Eixo. Tem disponível para o financiamento dos projetos 
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133.400,00. Foi salientado que os Técnicos e a Diretoiia as OSCs deverão
estudar a Lei no 13.019 e fazer o Plano de Trabalho de acordo com o edital a
ser publicado. Considerando as experiências em editais da Secretária
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social na qual as Inst1uições
Municipais tiveram e ainda têm muita dificuldade na aplicaçãò da nova lei.
Será 9in!a disponibilizado uma planilha de custos no.editá;, nesta a OSC
deverá informar todos os custos do projeto e a forma que se dará a realização
das compras, foi exemplificado a contratação de profissionais; se estiverprevisto no Plano de Trabalho a necessidaoé oe contratar profissional deverá
estar descrito como será feito, se será através de currículo, processo seletivo
dentre outros, o que não será permitido é a OSC contratar sem a devida
transparência. A Controladoria Geral do Município irá reunir com todos os
Presidentes, Contadores e Conselho Fiscal das Instituições, nesta irão
orientar sobre as normas da contabilidade a serem cumpridas. Sobre as
Comissões de Seleção e Monitoramento nomeadas pelo prefeito ainda nãoforam confirmadas se estas continuarão, na segunda-feira do dia Zsacontecerá uma reunião que as definirá, logo apos esú definição pretende-se
realizar capacitação das Comissões. A Si." degina Fili solicitou registro emAta sobre os Conselheiros (as) e participantes que não puderam ficar até o
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final da reunião de hoje, infelizmente muitos assuntos a serem decididos nfuserá de conhecimento dos mesmos. Na oportunidade o Sr.o Robson salenhrque, como a reunião de hoje foi longa, quase 3 horas de duração e bdíscutido, tirado dúvidas e votado ã aprovação do Editar Tenno ücolaboração, não haverá explicações posteriores a esta. infeliznffi ï,rs*: :",: çgt* L'x, ilff ,f u,ï:.::'i pffi
reunião.

IRIS ROD DANIELE E. N. FERREIRÂ
Secretária Executiva
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Publique-se, inclusive.sob a forma de fixação no átrio da casa dos conselhos; registre-se e arquire-seem atendimento ao princípio da publicidade dos atos administrativos e em obselância aos prer-errüscontidos na Lei Orgânica Municipal. Em20/0212019.


