
 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 043/2019 
 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 
MUNICÍPIO DE SALVADOR, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na lei federal nº 
8069/90 e no Decreto nº 11.523/96. 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - instituir no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 
Salvador a previsão de pagamento de despesas com captação de recursos para financiamento 
de projetos, para remunerar o trabalho dos profissionais responsáveis pela mobilização de 
doações junto a pessoas físicas e jurídicas para os projetos aprovados e aptos a receber 
recursos. 
 
Art. 2º - Institui no âmbito do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
CMDCA, a inclusão nos editais futuros das previsões seguindo os parâmetros: 
Parágrafo Único – Os limites máximos para despesas destinadas à captação de recursos são 
os seguintes: 
I-  Até 10% (dez por cento) do valor total do projeto; 
II- O limite máximo para as despesas de que trata o caput é de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 
 
Art. 3º - para a devida observância ao caput do Art. 2º desta resolução o CMDCA deverá incluir 
artigo específico em seus editais.  
 
Art. 4º As despesas a que se refere essa deliberação deverão ser incluídas no plano de 
trabalho dos projetos propostos, descritas como captação de recursos, sempre dentro dos 
limites estabelecidos no Art. 2º. 
 
Art. 5º A organização da sociedade civil que optar por remunerar a captação de recursos dentro 
do projeto, incluirá em seu cronograma financeiro (plano de aplicação) a referida despesa 
sempre dentro dos limites estabelecidos no Art. 2º desta resolução. 
 
Art. 6º - O pagamento da despesa referida nessa resolução será feito em conformidade ao 
número de parcelas do respectivo termo de fomento/ convênio. 
 
Art. 7º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Salvador, 22 de agosto de 2019. 
 

RENILDO BARBOSA 
Presidente 


