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RESOLUÇÃO Nº 009/2021 – COMDICA 

 
O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente – COMDICA da Cidade do Recife, no uso de suas atribuições, 
que lhe foram conferidas pela Lei Municipal nº 16.604 de 18 de fevereiro de 1992, e pela Lei Municipal nº 15.820 de 14 de novembro de 
1993, e da Lei nº 17.884 de 12/07/2013 e suas alterações, e das Resoluções COMDICA nº 004/2017, Resolução nº 038/2018, 
Resolução nº 068/2019, Resolução nº 055/2020, o colegiado COMDICA Recife. 
 
Resolve:  
 
Aprovar em reunião plenária extraordinária de 06/04/2021 o cronograma de execução do projeto – Crianças da Várzea pela OSC 
Educandário Nossa Sra. do Rosário 
 
 
Art. 1º Considerando a resolução 004/2017 que fixa diretrizes para a captação e aplicação de recursos, apresentação, análise e 
aprovação de projetos e celebração de instrumentos jurídicos com recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA. 
 

 

Art. 2º Considerando a resolução 038/2018 Edital de Seleção de Projetos para Captação de Recursos por entidades da administração 
pública municipal direta e indireta e organizações da sociedade civil. 
 
Art. 3º Considerando a resolução 068/2019 que dispõe sobre a relação de projetos chancelados pelo Edital de Captação de Recursos 
resolução 038/2018, incluindo nesta a OSC Educandário Nossa Sra. do Rosário com o projeto: Crianças da Várzea, habilitado com nota 
10,0 no eixo: Atendimento Socioeducativo em Meio Aberto com chancela e concessão de certificado para captação de recursos por 01 
(um) ano. 
 
Art. 4º Considerando a resolução 055/2020 que renovou o período de validade do CCR – Certificado de Captação de Recursos da 
presente OSC pelo período de mais 01 (um) ano somado ao primeiro ano concedido na resolução 068/2019, conforme artigo 3º.  
 

Art. 5º Considerando o item 5.4.1 da resolução 038/2018 que dispõe sobre o início da execução após a captação mínima de 20% vinte 
por cento do valor global proposto a captação, sendo o valor global para captação ao projeto proposto pela OSC de R$ 
1.371.834,39 (um milhão trezentos e setenta e um mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos) sendo captado 
pela organização até 31/12/2020 o valor de R$ 810.500,00 (oitocentos e dez mil e quinhentos reais).  

 
Art. 6º Considerando o item 5.7 da resolução 038/2018 que dispõe sobre a dedução do percentual de 25% vinte e cinco por cento do 
valor captado para o FMCA Recife, será deduzido pelo FMCA do recurso R$ 810.500,00 (oitocentos e dez mil e quinhentos reais) 
o valor de R$ 202.625,00 (duzentos e dois mil seiscentos e vinte e cinco reais) 

 
Art. 7º Considerando período de vigência de 12 (doze) meses de execução a contar de 10/05/2021 a 10/05/2022 a OSC e receberá 
em parcelas respectivas de 40%, 40% e 20% o valor de R$ 607.875.00 após a firmatura de assinatura do Termo de Colaboração. 

 
 
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Recife, 06 de abril de 2021. 

Eduardo Paysan Gomes 
Presidente do COMDICA 

CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS DO EDITAL DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS RESOLUÇÃO 
038/2018 

 

PERÍODO 

Publicação do cronograma de execução do projeto – Crianças da Várzea chancelado pela resolução 
068/2019 e 055/2020 do edital COMDICA resolução 038_2018.  
 

08 de abril de 2021 

Período de conferências das planilhas orçamentárias e cronograma de ações da proposta pedagógica. 
 

Até 15/04/2021 

Entrega da documentação necessária a firmação do Termo de Colaboração, conforme preconiza a Lei 
13019/2014 e Resolução 038_2018 item 10. 
 

Até 15/04/2021 

Reunião de orientação pedagógica e financeira para execução da proposta com a organização 
executora, conforme preconiza a Resolução 038_2018 item 12. 
 

29/04/2021 
Pedagógico: 9h às 

10h:30 
Financeiro: 10:30 às 12h 

Assinatura do Termo de Colaboração contendo o calendário de repasses do recurso pelo COMDICA 
Recife. 

 
05/05/2021 

Período de envio de instrumentais pelo COMDICA a OSC para registros das ações pedagógicas e 
prestações de contas financeiras. 

 
Até 10/05/2021 

Início do Projeto, vigência 12 (doze) meses. 10/05/2021 
Entrega da 1ª prestação de contas pedagógica e financeira 12/08/2021 
Entrega da 2ª prestação de contas pedagógica e financeira 12/01/2022 
Entrega da 3ª prestação de contas pedagógica e financeira  12/05/2022 
Entrega do relatório de impacto e prestação de contas final Até 15/06/2022 

  


