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LEI N ' 2.444. de I ' de dezembro de 2017

Autoriza o Poder Executive a
conceder subvenQio de recursos Qriuld:QS

do Fundo Municipal dos Direitos da
Crianua e do Adolescents, a Qntida(!fs
cadastradas no Conselho Municipal, Para
execucio de oroietos aprovados, e da outras
provid6ncia$:

MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do Municjpio de Jaguariana,

Estado de Silo Paulo etc.

FA(;0 SABER que a Cfmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

segumte lei

Art. I ' Fifa o Poder Executivo autorizado a repassar recursos financeiros, a titulo

de subvengao, oriundos do Funds Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente --

FMDCA, realizados at6 o dia 31 de dezembro de 2016, is entidades cadastradas no Conselho

Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente -- CMDCA, conforme Resolugao n '

004/2017 -- Anexo I e Atas do CMDCA -- Anexo 11, que sgo parte integrante desta lei.

Art. 2' A presente lei cuida do repasse das destinag6es vinculadas, doag6es

originadas da arrecadagao de 1% (um por canto) e 6% (leis por canto) do Imposto de Ronda e

saldos existentes na conta em decorr6ncia de nonnas legais do Tribunal de Contas da Uniao, para

fins de parceria com as Organizag6es da Sociedade Civil -- OSC's, por meio de Termo de

Fomento, em consonfncia com a Lei Federal 13.019/2014.

Parggrafo Qnico. As prestag6es de contas deverio estar em consonfncia com o

Decreto Municipa[ n ' 3.560, de 25 de maio de 2017, e Lei Federal n ' 13.0]9/2014, devendo ser

apresentada a Secretaria de Administragao e Finangas de JaguariQna, observadas, ainda, as

Instrug6es n ' 02/2016, do Tribunal de Contas do Estado de S5o Paulo -- TCESP

Art. 3' A regulamentagao e distribuigao dos valores dos recursos, depositados em

conta bancfria especifica do FMDCA, foi decidida e aprovada pelo CMDCA, atrav6s das Atas

das 284', 285', 286' e 289' Reunites Ordinfrias e Resolugao n ' 004/2017, do CMDCA.

Art. 4' Os valores de destinagfio vinculados e aprovados ao FMDCA totalizam R$

463.273,60 (quatrocentos e sessenta e tr6s nail, duzentos e setenta e tr&s reais e sessenta

centavos), que servo revertidos ao desenvolvimento dos projetos aprovados pdas entidades /

OSC's devidamente inscritas no CMDCA.
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Art. 5' Fifa aprovado pelo Executivo e pelo CMDCA o repasse de recursos do

FMDCA para os projetos abaixo relacionados:

Art. 6' Serif beneHiciadas somente as entidades registradas no CMDCA que

cumprirem suas finalidades estatuthias e que estiverem em dia com a prestagao de contas dos

recursos repassados no ano anterior.

Art. 7' As entidades contempladas com os recursos provenientes desta lei

utilizar5o o valor recebido a partir de seu recebimento e at6 o Qltimo dia i3til de dezembro de

2018, devendo prestar contas at6 3 Idejaneiro de 2019.

Art. 8' Os recursos recebidos do FMDCA servo aplicados imediatamente ap6s o

seu recebimento.

$ 1' A aplicagao dos valores devera, rigorosamente, atender aos proletos

aprovados, beneficiar as criangas e adolescentes atendidos, de acordo com o artigo 90, do

Estatuto da Crianga e do Adolescente -- ECA, e esta lei.

$ 2' O recurso n5o utilizado serf devolvido ao FMDCA acrescido dos juros e

conegao, conforme disposto no artigo 73, da Lei Federal n ' 4.320/1964.

Art. 9' A entidade que nio aplicar os recursos recebidos, confonne a proposigao

desta lei, sem a pr6via aprovagao do CMDCA, nio teri sua prestagao de contas aprovada,

devendo estornar os valores a conta do FMDCA, acrescidos de juros e aplicag6es financeiras.

Instituigao - OSC Projeto Valor repasse do FMDCA
Projeto Lar Feliz M8o na Massa R$ 86.149,60

Associagao de Pais e Amigos
de Excepcionais Jaguariana

Festival Cultural R$ 5] .676.00

Associagao dos Amigos do
Padre Gomes

Jogo de Xadrez R$ 12.730,00
Contos LQdicos R$ 8.718,00

Centro de Equoterapia de
raguariana -- C.E.J.

Cavalgando para Vida
Escola Franklin de Toledo
Piza Filho

R$ 80.000.00

Cavalgando para Vida
Escola

Joaquim Pires Sobrinho

R$ 80.000.00

I'herasuit RS 120.000,00

Therasuit ll R$ 24.000.00
Valor total do FMDCA   R$ 463.273.60
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Art. ] 0. A entidade ficarf impedida de receber recursos do FMDCA, no pr6ximo

ano, caso nio cumpra os prazos e crit6rios estabelecidos na legislagao pertinente, podendo,

apenas, habilitar-se novamente para o ano subsequente.

Art. 1 1. As despesas decorrentes da presente lei ocorrer8o por conta de dotagao

orgamentaria pr6pria, suplementada, se necessfrio.

Art. 1 2. Esta lei entrarf em vigor na data de

Prefeitura do Municipio de Jaguariana, em
' ...-nn" ''
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Publicada no DepartaniEHt'6' de Expediente e Registro da Secretaria de Govemo
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na data supra.
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