ESTADO DE MATO GROSSO - CAMPO VERDE
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE – CMDCA
______________________________________________________________
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DO CHAMAMENTO PUBLICO COM BASE NO ART. 30 – VI ART.
31 DA LEI 13019/2014 E ART. 84-B E 84-C, ALTERADA PELA LEI 13204/2015 E LEI 8069/1999
– ART 260.
1)

– PARTES




Associação Espirita Lar Maria de Lourdes
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

– DA NECESSIDADE DO OBJETO
A comissão de Seleção de Projeto, instituída por meio da Resolução Nº
083/2018, publicada na data de 06 de Setembro de 2018, destinada a analisar os Projetos
para posterior deliberação do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente a Comissão
analisará os Projetos que poderão ser contemplado com Recursos do Fundo Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente para eventual e futura celebração de parcerias entre o
poder público municipal com utilização de recursos oriundos do FMDCA e as OSC, em regime
de mútua colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco,
mediante a execução atividades ou de projetos previamente estabelecidos em plano de
trabalhos inseridos em Termo de Colaboração e/ou Fomento, opinou pela parceria
modalidade Termo de Colaboração/Fomento com a seguinte OSC – Organização da
Sociedade Civil:
2)



Associação Espirita Lar Maria de Lourdes

3)

– DA DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO

A decisão da comissão se deu com base na Lei 8.069, de 1990, Alterada
pela Lei 12.594, de 2012 - Art. 260, Resolução do CONANDA nº 137, de 2010 - Art. 12-13-14
e 15, Lei 13019/2014, alterada pela Lei 13.204/2015 - Art. 30-31-84-B-84-C, normativos que
regulamentam o processo de dispensa da realização do chamamento público, vejamos:
Art. 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo esse
integralmente deduzido do imposto de renda, obedecido os limites:
(Redação dada pela Lei nº
12.594, de 2012) (Vide)
I - 1% (um por cento) do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real; e
(Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012)
(Vide)
II - 6% (seis por cento) do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na Declaração de Ajuste
Anual, observado o disposto no art. 22 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
(Redação dada pela Lei
nº 12.594, de 2012)
(Vide)
§ 1o-A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos fundos nacional,
estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições do Plano
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Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e
Comunitária e as do Plano Nacional pela Primeira Infância.
(Redação dada dada pela Lei nº 13.257, de
2016)

Art. 12. A definição quanto à utilização dos recursos dos Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, em conformidade com o disposto no artigo 7o, deve competir única e exclusivamente
aos Conselhos dos Direitos.
§ 1º Dentre as prioridades do plano de ação aprovado pelo Conselho de Direitos, deve ser facultado ao
doador/destinador indicar, aquela ou aquelas de sua preferência para a aplicação dos recursos doados/destinados.
§ 2º As indicações previstas acima poderão ser objeto de termo de compromisso elaborado pelo Conselho
dos Direitos para formalização entre o destinador e o Conselho de Direitos.

Art. 13. Deve ser facultado ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente chancelar
projetos mediante edital específico.
§ 1º Chancela deve ser entendida como a autorização para captação de recursos aos Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente destinados a projetos aprovados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente, segundo as condições dispostas no art. 9º desta Resolução.
§ 2º A captação de recursos ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, referida no parágrafo
anterior, deverá ser realizada pela instituição proponente para o financiamento do respectivo projeto.
Para verificar as assinaturas, acesse www.tcu.gov.br/autenticidade, informando o código 51065498.
§ 3º Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente deverão fixar percentual de retenção dos
recursos captados, em cada chancela, de no mínimo 20% ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 4º O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos não deverá ser superior a 2
(dois) anos.
§ 5º Decorrido o tempo estabelecido no parágrafo anterior, havendo interesse da instituição proponente, o
projeto poderá ser submetido a um novo processo de chancela.
§ 6º A chancela do projeto não deve obrigar seu financiamento pelo Fundo dos Direitos da Criança e do
Adolescente, caso não tenha sido captado valor suficiente.

Art. 14. O nome do doador ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente só poderá ser
divulgado mediante sua autorização expressa, respeitado o que dispõe o Código Tributário Nacional.
Art. 15. A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, deliberada
pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para o financiamento de ações governamentais e
não-governamentais relativas a:
I - desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo determinado, não
excedendo a 3 (três) anos, da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do
adolescente;
II - acolhimento, sob a forma de guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma do
disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal e do art. 260, § 2º da Lei n° 8.069, de 1990, observadas as
diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária;
III - programas e projetos de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações,
monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da
criança e do adolescente;
IV - programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente;
V - desenvolvimento de programas e projetos de comunicação, campanhas educativas, publicações,
divulgação das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente; e
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VI - ações de fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com ênfase
na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público:
I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante
interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - nos casos de guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem pública ou ameaça à paz social;
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
III - quando se tratar da realização de programa de proteção a pessoas ameaçadas ou em situação que possa
comprometer a sua segurança;
IV - (VETADO).
V - (VETADO);
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde
que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva
política.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 31. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade de
competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto da
parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente
quando:
(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou compromisso internacional, no
qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os recursos;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil que esteja autorizada em lei na
qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista no
inciso I do § 3o do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, observado o disposto no art. 26 da Lei
Complementar no 101, de 4 de maio de 2000.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 84-B.
As organizações da sociedade civil farão jus aos seguintes benefícios,
independentemente de certificação:
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - receber doações de empresas, até o limite de 2% (dois por cento) de sua receita bruta;
(Incluído pela
Lei nº 13.204, de 2015)
II - receber bens móveis considerados irrecuperáveis, apreendidos, abandonados ou disponíveis,
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
III - distribuir ou prometer distribuir prêmios, mediante sorteios, vale-brindes, concursos ou operações
assemelhadas, com o intuito de arrecadar recursos adicionais destinados à sua manutenção ou custeio.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)

Art. 84-C. Os benefícios previstos no art. 84-B serão conferidos às organizações da sociedade
civil que apresentem entre seus objetivos sociais pelo menos uma das seguintes finalidades:
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
I - promoção da assistência social;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;
(Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)
III - promoção da educação;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
IV - promoção da saúde;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
V - promoção da segurança alimentar e nutricional;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
VII - promoção do voluntariado;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
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VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;
(Incluído pela Lei nº
13.204, de 2015)
IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos socioprodutivos e de sistemas alternativos de
produção, comércio, emprego e crédito;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de
interesse suplementar;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores
universais;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
XII - organizações religiosas que se dediquem a atividades de interesse público e de cunho social distintas
das destinadas a fins exclusivamente religiosos;
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
XIII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e divulgação de
informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015)
Parágrafo único. É vedada às entidades beneficiadas na forma do art. 84-B a participação em campanhas de
interesse político-partidário ou eleitorais, sob quaisquer meios ou formas.
(Incluído pela Lei nº 13.204, de
2015).

O Projeto Manutenção do Educandário Espírita Lar Maria de Lourdes, tem
como objetivo realizar os pagamentos dos funcionários do Educandário Espírita Lar Maria de
Lourdes, referente ao mês de Dezembro/2018, 13º salário e férias.
Considerando que o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente
constituem-se numa das principais diretrizes da política de atendimento infanto-juvenil,
conforme art. 88, IV do ECA, e sua utilização e repasse deve observar critérios definidos
pelos respectivos Conselhos, nos termos do art. 260, § 2º. A gestão pelos Conselhos está
prevista também nas Resoluções 152 e 137 do CONANDA. Portanto, as normas da nova lei
não podem se aplicar ao Fundo, já que passaria o controle ao Executivo, violando os
princípios do ECA e a supremacia dos Conselhos como órgãos de controle da política de
atendimento e gestores destes recursos específicos.
Considerando que o regulamento deve reconhecer que, para fins do artigo
3º, II, estão abarcadas por legislação específica os instrumentos voltados às subvenções e
aos fundos especiais.
Considerando que desde sua fundação em 1992 a instituição busca garantir
defender os direitos de crianças e adolescentes e para tanto vem ampliando sua área de
atuação, implementando ações e/ou projetos que visam ofertar prioridade da atendimentos
a criança e ao adolescente especialmente aos que se encontram em situação de
vulnerabilidade sócio econômica.
Considerando que é de extrema necessidade a viabilização de recursos
para auxiliar no pagamentos dos professores e funcionários do Educandário, para
oferecemos melhores condições de atendimento aos alunos e consequentemente aumentar
o ensino e aprendizagem.
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Considerando que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, através da Resolução Nº 095/2018, publicada em 07/12/2018, que aprovou a
utilização de recursos do FMDCA referente a Declaração de Destinação de Recurso ao
FMDCA que será deduzido do Imposto de Renda a título de doação do IR, destinado a esta
instituição para execução do projeto.
Considerando que nos dias 26/11/2018 e 05/12/2018, o Sr. José Maria
Bortoli, realizou os depósitos da doação, totalizando o valor de R$ 100.000,00 (Cem mil
reais) para o referido Projeto.
Considerando que é de extrema necessidade a viabilização de recursos
para a execução do Projeto.
Justificamos a dispensa de chamamento público para a celebração de
Termo de Colaboração/Fomento entre o Município e a Organização da Sociedade Civil,
conforme as considerações acima.
Justificamos ainda a dispensa uma vez que a entidade atua no município
desde 1992 na execução da atividade educacional e apresenta capacidade técnica e
operacional, além de ter estabelecidos vínculos com os alunos e a rede local de cada
território.
Mediante as considerações expostas e o amparo da Lei 13.019/2014,
alterada pela Lei 13.204/2015 o Munícipio, através do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente e da Secretaria Municipal de Assistência Social dispensa de
chamamento público o Projeto Manutenção do Educandário Espírita Lar Maria de Lourdes.
A formalização destas parcerias se dará por meio de Termo de
Colaboração/Fomento, instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a
consecução de finalidade de interesse público e recíproco propostas pela administração
pública que envolva a transferência de recursos financeiros.
Conforme prever o Art. 3º da Lei nº 8.742, Lei Orgânica da Assistência
Social – LOAS “Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem
fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento
aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de
direitos. (Redação dada pela Lei nº 12.435 de 2011)
A parceria através do Termo de Fomento/Colaboração, sem chamamento
público respalda-se na Lei 13.204 de 2015, Art. 30, inciso VI, que prevê:
“Art. 30. A administração pública poderá dispensar a realização de chamamento público:”
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“VI – no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde
que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciada pelo órgão gestor da respectiva
política. (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015).”

4)

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

No processo em epigrafe, a Comissão de Seleção do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, averiguou que os valores apresentados estão
compatíveis com a realidade do mercado e da rede pública.
5)

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

Nos procedimentos administrativos para formalização das parcerias, a
Administração tem o dever de verificar os requisitos de habilitação.
6)

CONCLUSÃO

Diante do exposto, defiro a formalização
Colaboração/Fomento com a organização da sociedade civil – OSC:

dos

Termos

de

Associação Espirita Lar Maria de Lourdes.
Para a realização do Projeto Manutenção do Educandário Espírita Lar
Maria de Lourdes sem a realização do Chamamento Público.
Encaminhem-se os autos à Assessoria de Comunicação de Imprensa
para as medidas previstas no § 1º do artigo 32 da Lei 13204 de 2015.
Após, decorrido o prazo, remeta-se os autos à Coordenadoria de
Convênios para as demais providências.
Campo Verde/MT, 07 de Dezembro de 2018.

ANDRÉ RÉGIS TAVARES NOVAIS
PRESIDENTE CMDCA
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