
REsOLucAO NO Ooi/202 I;cuncA

Aprova   "ad   referendum"  8  prestapao   de  concas   do

Fundo  Munieipal  da  Crianga  e  do  Adolescente  do  -

FMCA, exercicio financeiro de 2020.

0  Conseno  Muhicipal  dos  Direitos  da  Crianca  e  do  Adolescente  (CMDCA),  no  uso  das

atribuigaes que the confere a Lei Municipal N° 052/2013, em corfomidedc com dchberap8o de

Reuniao da Mesa Diretora realizada no dia 24 de fevereiro de 2021.

RESOLVE:

Art.  1°  Aprovar "ad  referendum" prestapao  de  contas  do  Fundo  Municipal  da  Crianca  e  do

Adolescente, do exercicfo financeiro de 2020. in Orquentos foi aprovado o montante de R$

65.300.00.DasReceitasoFMDCAteveR$6.014,59referentedoa¢)esdeinsrfui96esPrivadas,

e R$  24.050,00  referente doap6es de  imposto de  renda pessoa  fisica.  Dos Reeursos  o Fundo

Municipal, possui dues contas hancinas, n°  112.217-I, Banco do Brasfl para movimentapao e

conta n°  18.265rfe para rcoebinento. Das Aplicap6es dos Reoursos folan aplicado o montante

de R$ 36.200,00. Da Movinentapao Financein o FM encerrou a exerctcio com R$ 7.341.55, de

re"rsos pr6prios  ne  conta  movinento.  de  doap8o  de  inposte  de  rends  o  saldo  foi  de  R$

33.445,50. 0 total de recurso disporivel no fundo soma R$ 40.787,05.

Art. 2° Esta resolngao entra em vigor ria data de sua publicagiv.

Palmitos, SC - 24 de fevereiro de 2021

deanflan#vu#£#J#ulAts
Presidente do CrocA



PARECER CONCLUSIV0
DO CONSE"O MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

DE PALM ITOS/SC

VIl -lDENTIFICAcfio

Vlll  -PABECER

22. PARECER cONCLusrvo DO CONSELHO:

0CouselhoMunicipalDosDireitosdaCriangaedoAdole§centedoMunicipiodePalmitos,

EstadodeSantaCatarina,reafizouanalisedaprestagaodecontasanual,relativaaosrecusos

financeirosdoFundoMunicipaldaCriapeaeAdolescente(FMCA),doexerciciode2020.

Foiaprovadooor€amentodoFMCAparaoexercl`ciodoanodedojsmilevjnteumvelordesessenta

ecincor"etrezentosreais(R$65.300,000).DuranteoanodedojsmjlevinteoFMCAobteveum

valor  de  trinta  nil  e  sessenta  e  cinco  reais  com  vinte  e  sete  centavos  (R$30.065,27)  vindos  de

doac6esdeinstituig6esprivadasedoac6esdepessoasfi'sicas,referentesasdeclarag6esdoimposta

derenda.Foramaplicadostrintaeseismileduzentosreais(R$36.ZOO,000),paraamanutencaodo

FIA e projetos de entidades aprovados pelo Conselho Municipal  da Crianea e Adolescente, sendo

quedestevalor8,84%saorecursosmunicipaisutjlizadosparacapacitacao,e91,16%siorecursos

referentesadoag6esdeirnpostoderendarecebidosnoanodedoism„edezenave.Asentidades

contempladascomseusprojetosforamAssocia¢aodePajseAmjgosdosExcepcionajs-APAEeAAPF

- Associaszio Atletica  Palmjtos  de  Futsal.  0  Fundo  Municipal  da  Crianca  e Adolescente  encerra  a

exercl'ciodoanodedoismnevintecomumsaldodisponi'velnovalordequarentam"esetecentos

e oitenta e sete reais e cinco centavos (Rsto.787,05).

Ap6s  analise  detalhadr  da  prestapao  de  contas,  este  Couseuio  esfa  de  acordo  e  emite  o

PARECER  FAVORAVEL  a  aplicapao  dos  recursos  do  Fundo  Municipal  da  Crianca  e

Adolescente (FMCA), no exercicio de 2020.
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Aos trinta dias do mss de novembro de dois mil e vinte, reuniran-se no audit6rio da Prefeitura Municipal integrant

do Conselho Municipal de Direitos da Crianga e do Adolescente para tlatar assLmtus pertjnentes a este conselh

A presidente Liane Maria Vaccarin Cruz, fez abemira da reuniao agradecendo a presen€a de todos. Na sequenc

a Seeretiria Silvane fez a leitura da ate da reuhiao anterior que ap6s lida e aprovada foi assinada pelos presente

Dando  continuidede, Anaclete  Secchi falou sabre os  projetos que estao sendo  elaborados  pelas entidades,  conforrr

Edital oo4/2o2o, de Chamamento  Pdblico de  Cofinanciamento de Ac6es e Atencao as Criancas e Adoentes de  Palmitt

Chancela -  FIA. Ap6s  a explanapao  Anaclete passou a palavra ziovanez}te pain Liape,  a mesma falou do  ConseLho esti

aprovando a Comissao Especial de Avalagfro e Monitoranento de Projetos - (Resolu9ao 006/2020 - Conselho Municib:

dos Direitos da Crianga e Adolescente -CNI)CAS.  A Comissao sed`uzn 6rgao colegiado responsavel em receber, avalia

julgar e monitorar as propostas dos projetos, A corissao 6 composta pelos seguintes membros: Andrela Faria de O]iveir

Bolfe, Cleuza Aline Schuh, Daia]ia Furlaneto Fiegenbaum, Francielli Cristina Sangalli Casaril, Jesica Mai, Kell`

Juliem Muller. Ap6s esclarecjmento e ddvida a comissao foi aproveda  por todos os membros preser`tes.  Nao havendi

t{ITAT]7nml

Aos vinte quatro dias do mss de fevereiro do ano de dais mil e vinte, reuniram-se os menbros

da mesa diretora do Conselho Municipal da Crianea e Adolescente - CrocA, Inicialmente a

Secretata do  CMDCA, deu as boas vindes a todos,  agradeeeu  a plesenea e  explicou  sobre a

reuniac da IIiesa diretora c que a mesma acontece devido a pandemia do COVID  19, sendo que

conforme  Lei  Federal  e  Decretos  Estadual  e  Municipal  estao  suspensas  as  atividades  com

aglomera9fo  de  pessoas.  A  secretaria  passou  a  palavra  para  a  presidente  Sra,  Liane  Maria

Vaccarin Cruz, a mesma falou sabre o consetho estar aprovando a prestas5o de contas do Fundo

Municipal  da  Crianca  e  do  Adolescente  (FMCA).  Dando  continuidade  a  presidente  passou  a

palavra para a contadora Sra. Marcia Espielmann, a mesma nos colocou que, de acordo com o

balan¢o  anual  do  exerci'cio do ano  de dois  mjl e vinte,  apresenta-se os seguintes  dados:   foi

aprovadooorsamentodoFMCAparaoexerciciodoanodedoismilevinteumvalordesessenta

e cinco mil e trezentos reais (R$ 65.300,000). Durante o ano de dais mil e vinte a FMCA obteve

urn valor de trinta mil e sessenta e cjnco reais com vinte e sete centavos (R$30.065,27) vindos

de doa96es de instituig6es  privadas e doa¢6es de pessoas fisicas, referentes as declarae5es do

imposto de renda.   Foram  aplicados trinta e seis mil  e duzentos reais (R$ 36.200,000),  para a

manuteng5o do FIA e projetos de entidades  aprovados pelo Conselho Municipal da  Crianca e

Adolescente, sendo que deste valor 8,84% s5o recLirsos municipais utilizados para capacitag5o,




