
Considerando que o Fundo público que tem como objetivo financiar pro-
jetos que atuem na garantia da promoção, proteção e defesa dos direitos
da criança e do adolescente. Os recursos são aplicados exclusivamente
nesta área com monitoramento do Conselho Municipal dos Direitos da Cri-
ança e do Adolescente - CMDCA.

Considerando que constituem fontes de recursos do FIA a dotação consig-
nada no Orçamento do Município para a assistência social voltada à cri-
ança e ao adolescente; doações de pessoas físicas e jurídicas, previstas
no art. 260, do Estatuto da Criança e do Adolescente; valores provenien-
tes de multas previstas no art. 214, do Estatuto da Criança e Adolescente,
oriundas de infrações descritas nos arts. 228 a 258 do referido diploma le-
gislativo; transferência de recursos provenientes dos Conselhos Nacional
e Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente; doações, auxílios,
contribuições e legados que venham a ser destinados; rendas eventuais,
inclusive as resultantes de depósitos e aplicações de capitais; recursos ad-
vindos de convênios, contratos e acordos firmados entre o município e ins-
tituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, federais, estadu-
ais e municipais, para repasse a entidades executoras de programas inte-
grantes do plano de aplicação.

Considerando a publicação da Resolução n 01/2018/CMDCA/VG/MT no
dia 10/01/2017 pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente com a aprovação do projeto “Viajando com as Letras” para subsí-
dio pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FIA/VG).

Considerando o disposto no artigo 9º do Decreto Municipal nº 70 de 18 de
Novembro de 2016, poderá ser dispensável a realização do chamamento
público [...]: IV – no caso de atividades voltadas ou vinculadas aos servi-
ços de educação, saúde e assistência social, desde que executados por
organizações da sociedade civis previamente credenciadas pelo órgão da
respectiva política e o disposto na Lei 13.019 de 31 de Julho de 2014, no
artigo 30, inciso VI, que a administração pública poderá dispensar a rea-
lização do chamamento público: [...] 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 creden-
ciadas pelo órgão gestor da respectiva política.

Conforme acima explicitado, a Secretaria de Assistência Social, no âmbito
de sua competência, considerando as demandas de serviços assistenciais
existentes e a proposta de trabalho apresentada pela instituição aprovada
e solicitação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente - CMDCA, primando pelo atendimento assistencial no Município de
Várzea Grande, justificamos a celebração de Termo de Fomento entre
a Prefeitura de Várzea Grande/Secretaria de Assistência Social por meio
do Fundo Municipal da Infância e do Adolescente e a Associação Varzea-
grandense Madre Tereza de Calcutá.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria emitiu parecer favorável Muni-
cipal fls. 105/110, no sentido de concordar com a celebração do Termo de
Fomento.

Desse modo, considerando as razões expostas, e diante da aprovação pe-
la D. Procuradoria Municipal, RATIFICO o Comunicado de Dispensa de
Licitação n. 23/2018, para a celebração do Termo de Fomento com a As-
sociação Várzeagrandense Madre Tereza de Calcutá, inscrita no CNPJ:
10.846.821/0001-05, estabelecida Rua Z1, Qd. 05, Lote 17, Bairro Vila São
João, CEP 78.135-288, Várzea Grande-MT, com valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), de Março/2018 a Maio/2018.

Dê-se publicidade e cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 09 de março de 2018.

Flávia Luiza Coelho de Lannes Omar

Secretária Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO Nº. 05/2018/CMDCA/VG/MT

Dispõe sobre Projeto apresentado ao FIAVG, solicitando financiamento e
dá outras providências.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Várzea Grande, no uso de suas atribuições, que lhe são con-
feridos pela Lei Municipal 4.095 de 03 de setembro de 2015 e Lei Federal
nº. 8.069 de 13 de julho de 1990; em seu art. 260 2º inciso IV.

Considerando o Relatório emitido nos autos do processo abaixo discrimi-
nado:

Resolve:

Art.1º – Tornar Público a aprovação do evento:

Confraternização para Pais, Alunos e Comunidade

Mantenedora: Instituto Educacional Luz do Amanhã.

Parágrafo Único – A origem do recurso contido no Plano de Ação para
financiamento da proposta da entidade é de captação ao Fundo Municipal
da Infância e Adolescência de Várzea Grande.

Art. 2º – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Registrada publicada

Cumpra-se

Várzea Grande-MT, 28 de fevereiro de 2018.

Katlin Oliveira Calmon

Presidente CMDCA
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