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AAGGUUIINNAALLDDOO  LLOOUURREENNÇÇOO  FFIILLHHOO,,  Presidente do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-

CMDCA/GOIÂNIA, no uso das atribuições conferidas pela Lei 

Municipal n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006, com as alterações 

introduzidas pela Lei Municipal nº 8.537, de 20 de junho de 2007, 

regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 1.900/2012  e do 

Regimento Interno do CMDCA/GOIÂNIA, 

 

 CONSIDERANDO a deliberação por unanimidade dos(as) Conselheiros(as) presentes na 

Assembleia Extraordinária do Colegiado, realizada no dia 16 de junho de 2014, determinando a 

expedição de Portaria Normativa para regulamentar a captação e prestação de contas de recursos 

subsidiados pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente repassados via 

Convênios; 

 CONSIDERANDO as Instruções Normativas da Receita Federal do Brasil n.ºs 1131/2011, 

1246/2012 e 1311/2012; 

 CONSIDERANDO o Disposto no Plano de Ação e Aplicação do CMDCA, consoante 

Resolução n.º 45/2014 do CMDCA; 

 CONSIDERANDO as Resoluções nºs 019/2009 e 47/2014 do CMDCA; 

 CONSIDERANDO a Resolução n.º 137/2010,  do CONANDA; 

 CONSIDERANDO a Resolução n.º 003/2006, do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás; 

  

 RESOLVE: 

 

 Art. 1º As entidades e/ou órgãos beneficiários, com recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente–FMDCA, deverão elaborar seus projetos para captação de 

recursos e respectiva prestação de contas em consonância com o disposto nesta portaria. 

 Parágrafo único. Não serão aprovados projetos para captação de recursos, bem como 

prestação de contas de projetos e/ou programas financiados, com recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, em desacordo com esta Portaria.  
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 Art. 2º Ficam as entidades e/ou órgãos beneficiários com recursos do FMDCA cientes que, 

em cumprimento às determinações e aos entendimentos dos Tribunais de Contas dos 

Municípios(TCM), do Estado(TCE) e da União(TCU), das Instruções Normativas da Receita Federal 

e demais legislação relativa às transferências de recursos, não serão cobertas despesas com: 

 I- administração e manutenção da entidade, tais como: aluguel da sede da entidade, água, luz, 

telefone e impostos; 

 II- despesas com serviços de cartório e motoboy da administração da convenente e do objeto 

do convênio; 

 III- serviços de consultoria, assistência técnica, contabilidade e administração, incluindo-se 

mesmo que para exercerem essas funções dentro do objeto do convênio; 

 IV- serviços de segurança patrimonial; 

 V- realização de despesas com ornamentação, cerimonial e coffee-break; 

 VI- realização de despesas fora do município de Goiânia; 

 VII- vale transporte, vale refeição e auxilio médico para funcionários da administração da 

entidade que não trabalharem diretamente para a execução do objeto do convênio; 

 VIII- táxi, combustível e estacionamento para funcionários da administração da entidade e dos 

participantes das atividades do objeto do convênio, exceto vans, micro ônibus, ônibus e similares 

utilizados pelas crianças e adolescentes beneficiários do objeto do convênio; 

 IX- realização de despesas com cartão de débito ou de crédito de pessoa física ou pessoa 

jurídica; 

 X- pessoa física ou jurídica para gerir ou administrar o objeto do convênio; 

 XI- realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

 XII- remuneração a integrantes do corpo dirigente e técnico da instituição, exceto se em 

consonância com o disposto nos §§§ 4º a 6º do art. 12 da Lei n.º 9.532, de 10 de dezembro de 1997, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 12.868, de 15 de outubro de 2013; 

 XIII- despesas superior a 50% (cinquenta por cento) do valor do Projeto sem a contrapartida 

com Recursos Humanos, incluindo todos os regimes de contração: CLT (Consolidação das Leis 

Trabalhistas), RPA (Regime Periódico de Apuração), serviços prestados por terceiros (terceirizados), 

Pessoa Jurídica, Microempreendedor Individual (MEI), exceto despesas de serviços de terceiros com 

locação de quaisquer meios de transportes terrestre para o público alvo e que tenham nexo causal 

com o projeto; 



 

 XIV- pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público municipal, integrante de 

quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, inclusive por 

serviços de consultoria ou assistência técnica e contábil; 

 XV- utilização, mesmo em caráter emergencial, dos recursos em finalidade diversa da 

estabelecida no convênio; 

 XVI- realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetárias, 

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

 XVII- realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou 

de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades, servidores públicos ou dirigentes da convenente; 

 XVIII- despesas com aquisição de bens imóveis e veículos de qualquer espécie; 

 XIX- aditamento com alteração do objeto; 

 XX- oferta, a título de contrapartida, de despesas de custeio da entidade; e 

 XXI- outras despesas não autorizadas pela legislação vigente. 

 Parágrafo único. Em caso de descumprimento do disposto nesta Portaria as entidades e/ou 

órgãos inadimplentes ficam sujeitos às penalidades vigentes. 

 Art. 3º Não estão sujeitas ao teor desta portaria, exceto as despesas não autorizadas pela 

legislação vigente, as entidades e/ou órgãos com recursos já liberados pelo FMDCA. 

 Art. 4º Publique-se. Afixe-se no placar do CMDCA/GOIÂNIA. Cumpra-se. 

 SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE, em Goiânia, Goiás, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois 

mil e quatorze (16/06/2014). 

 

 

 

 

Aguinaldo Lourenço Filho 

Presidente do CMDCA-Goiânia 

 


