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Projeto de Lei Municipal n°. 008, de 07 de fevereiro de 2020. 

Autor: Executivo Municipal 

 

 “Autoriza o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - FMDCA a conceder Subvenção e/ou auxílio 

financeiro, oriundos da receita do Imposto de Renda arrecadado 

através da campanha „Doar Sem Doer‟ para as Instituições 

captadoras, e determina outras providências.” 

 

  EVANDO MAGAL A. CORREA E SILVA, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela legislação vigente, faz saber, que a Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado 

de Goiás, APROVOU, e ele, PREFEITO, sanciona a seguinte Lei.  

 

 Art. 1º. Fica o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por 

força desta lei, autorizado a repassar verba proveniente da arrecadação da destinação do Imposto 

de Renda ano base 2019 da campanha “Doar Sem Doer”, para as Instituições captadoras. 

 

  § 1º.  Em cumprimento a IN 003/2006 do TCM, art. 8º, a destinação dos recursos 

do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, em qualquer caso, dependerá de prévia 

deliberação plenária do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, devendo a resolução 

ou ato administrativo equivalente que a materializar ser anexada à documentação respectiva, para 

fins de controle de legalidade e prestação de contas. 

 

  § 2º. Em consonância ainda com a Resolução n.º 137/2010 do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho Municipal dos Direitos, expedirá 

um Edital de Chamamento Público para conhecimento de todas as instituições que participaram 

da campanha. 

 

  § 3º. Para realização das atividades de que trata o caput deste artigo, 

especialmente no que concerne à concessão de verbas, o FMDCA repassará às Instituições o 

percentual arrecadado conforme os DARF’s.  

 

  § 4º. Havendo saldo ainda remanescente o mesmo será rateado entre as 

contempladas de acordo com o percentual arrecadado, podendo haver arredondamento.  

 

 Art. 2º. O Plano de Ação e orçamentos conforme valores recebidos, ficarão a 

cargo de cada Instituição, devendo apresentar ao CMDCA antes do repasse da verba para 

aprovação da Comissão de Análise de Projeto. 

 

 Art. 3º. A prestação de contas deverá ser feita após 60 dias do recebimento da 

verba.  
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 Art. 4º. Esta Lei entra em vigência na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.  

 

 GABINETE DE PREFEITO DE CALDAS NOVAS, Estado de Goiás, 07 de 

fevereiro 2020. 

 

Evando Magal Abadia Correia Silva 

Prefeito de Caldas Novas/GO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N°. 008, de 07 de fevereiro de 2020 
AUTORIA: PODER EXECUTIVO 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Câmara de Vereadores de Caldas Novas – GO. 
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MENSAGEM DO PREFEITO 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

  Cumprimentando-o pelo trabalho que vem realizando frente à Câmara Municipal 

de Caldas Novas/GO, solicito que seja submetido à apreciação do Poder Legislativo de nosso 

Município, o PROJETO DE LEI MUNICIPAL nº.008/2020, de 07/02/2020, que dispõe sobre 

autorização para repasse da receita do Imposto de Renda arrecada através da campanha “Doar 

Sem Doer” para as Instituições captadoras deste recurso, e determina outras providências”.  

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 O presente pedido tem como finalidade o repasse da verba captada pelas 

Instituições cadastradas e regulares no Conselho da Criança e do Adolescente – CMDCA, através 

da campanha “Doar sem doer” realizada todos os anos por este Conselho. O repasse será 

calculado mediante os DARF’s indicativos a organização escolhida, recebendo assim cada uma o 

percentual que lhe é devido. Cabendo ainda, as Instituições recebedoras, entregar plano de 

ação/orçamentos para o repasse e ficando as mesmas obrigadas a fazerem prestação de contas 

60 dias após o repasse.  

 Outrossim, atento à importância que essa Casa Legislativa representa para a 

Cidade, eis que manifesta a intenção popular, apresento a presente proposta a V. Exas., por 

tratar-se de projeto de inteira pertinência, razão pela qual contamos com a aprovação do presente 

Projeto de Lei Municipal pelos valorosos parlamentares dessa Câmara, em regime de urgência, 

nos termos da Lei Orgânica do Município. 

 Por fim, tal solicitação ainda conta com a anuência do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Caldas Novas, em cumprimento ao art. 5º, incisos IX e X 

da Lei Municipal n.º 2834/2018, que diz “Compete ao CMDCA, captar recursos, gerir o Fundo 

Municipal e formular o plano de aplicação dos recursos captados na forma da Lei e conceder 

auxílios e subvenções a entidades governamentais e não governamentais envolvidas no 

atendimento e na defesa da criança e do adolescente e inscritos no Conselho Municipal”.  

 Deste modo, solicita-se que a matéria seja recebida e distribuída às respectivas 

comissões de vereadores e demais distintos Edis com assento nessa Casa de Leis, a fim de que 

sejam procedidas as análises e deliberações, com posterior submissão ao Plenário dessa Egrégia 

Câmara para apreciação e votação pelos seus integrantes, ocasião na qual pugna-se pela sua 

aprovação.  

GABINETE DO PREFEITO DE CALDAS NOVAS, Estado de Goiás, 07 de 
fevereiro de 2020.                                 
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Evando Magal A. C. Silva 
Prefeito 

 

 


