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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE  

PONTA GROSSA 

RESOLUÇÃO Nº 055/2022 

Dispõe sobre as novas regras de repasse dos recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, a partir de 01 de janeiro de 2023 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no 

uso de suas atribuições previstas na Lei 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei 

Municipal 12.119/2015, com alterações dadas pela Lei Municipal nº 13.407/2019 e n° 14.047/2021 

em Reunião Ordinária no dia 09 de novembro de 2022 por maioria absoluta de seus membros, e 

CONSIDERANDO a necessidade de atendimento ao ordenamento jurídico vigente, através 

das Leis Federais n° 13019/2014, n° 14133/2021, e demais legislações especificas que 

dispõem sobre os objetos de parcerias;  

CONSIDERANDO que a partir da legislação acima citada, e baseados nos diagnósticos 

municipais, os projetos a serem contemplados com recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, deverão ser indicados por este Conselho de 

Direitos; 

CONSIDERANDO os Regulamentos que disciplinam o Chamamento Público, e o 

interesse das instituições registradas neste CMDCA;  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019/2014, que estabelece as regras jurídicas de 

parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil; 

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Chamamento Público que apresenta as 

regras para destinação dos recursos do Fundo; 

CONSIDERANDO as necessidades de atendimento às crianças e aos adolescentes, e a 

ampliação de programas de atendimento a essa população; 
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Resolve: 

1. Aprovar que a partir desta publicação, todo e qualquer recurso do Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser destinado para a execução de 

projetos/programas, deverá ser repassado às instituições sociais, através de Editais 

de Chamamento Público, nas modalidades Termo de Parceria e/ou Termo de 

Fomento. 

 

 

 

 

Que o setor administrativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tome 

as devidas providências, e encaminhe ao órgão competente para publicação; 

 

Que essa RESOLUÇÃO seja publicada em Diário Oficial do Munícipio; 

 

Essa Resolução entra em vigor após sua publicação. 

 

 

                                                                         Sala de Reuniões, 09 de novembro de 2022. 

 

 

 


