
 

RESOLUÇÃO Nº. 018/2019 - COMDACO 
Edital de chamamento público para     

seleção de projetos das organizações da      
Sociedade Civil - OSC, relativos à promoção,       
proteção e defesa dos direitos das crianças e        
adolescentes do Município de Olinda, que      
poderão ser financiados pelo Fundo para      
Infância e Adolescência - FIA, na forma de        
captação de recurso via Chancela.  

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de           
Olinda – PE, COMDACO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela             
Lei Federal n° 8.069/90, Resolução 137 do Conselho Nacional dos Direitos da            
Criança e do Adolescente - CONANDA, de 21 de janeiro de 2010, pela Lei              
Municipal Nº 4.777/1991.  

CONSIDERANDO que a formalização das parcerias seguirá o estabelecido         
pela Lei 13.019/2014, pelas atualizações advindas da Lei 13.204/2015, e pelas           
condições previstas neste edital.  

CONSIDERANDO a Resolução nº. 137 do CONANDA – que dispõe sobre os            
parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais           
e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras            
providências. 

CONSIDERANDO que é atribuição única e exclusiva do Conselho Municipal          
dos Direitos da Criança e do Adolescente, deliberar a respeito dos recursos            
disponíveis no Fundo da Infância e Adolescente - FIA, do respectivo município            
e sua utilização. 

CONSIDERANDO que dentre as formas de captação de recursos ao FIA, está            
prevista doações de pessoas físicas e jurídicas, sejam elas de bens materiais,            
imóveis ou recursos financeiros; bem como de destinações de receitas          
dedutíveis do Imposto de Renda, com incentivos fiscais, nos termos do           
Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações pertinentes de           
pessoas físicas e jurídicas com dedução no Imposto de Renda. 

CONSIDERANDO a possibilidade de captar recursos ao FIA, através de          
Chancela, mediante aprovação do projeto a ser financiado e autorizado pelo           
COMDACO à entidade previamente cadastrada. 

CONSIDERANDO que as entidades contribuem com seus respectivos projetos         
voltados ao Sistema de Garantia de Direitos (SGD), podendo ser autorizadas a            
captar recursos na modalidade de chancela.  



 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer procedimentos e tornar público o Edital de Chamamento           
Público BNB FIA 2019/661-054 (Chancela) e respectivos anexos, para realizar          
processo de análise e seleção de projetos das organizações da sociedade civil,            
que poderão ser financiados com recursos subsidiados através do Fundo          
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FIA. 

Parágrafo único. O Edital de chamamento Público BNB FIA 2019/661-054          
está disponível no site do Banco do Nordeste:        
www.bnb.gov.br/web/guest/informes-socioambientais e no mural do     
COMDACO, situado na Rua Maria Ramos, nº. 529, Bairro Novo, Olinda – PE. 

Art. 2º. Ficam autorizas as entidades, prévia e regularmente cadastradas no           
COMDACO, que atendam as condições, requisitos e finalidades para         
participação no Edital BNB FIA 2019/661-054, apresentarem seus projetos para          
serem chancelados e participarem no referido edital.  

Art. 3º. O projeto chancelado deverá ser encaminhado pela entidade          
proponente para o endereço eletrônico: socioambiental@bnb.gov.br, contendo,       
em anexo, o projeto, cópia do documento de aprovação (chancela) do projeto            
pelo COMDACO, certidões e declarações em conformidade com o item 8 e 9             
do referido Edital. 

Art. 4º. A seleção dos Projetos será realizada por Comissão Técnica composta            
por funcionários do Banco do Nordeste, designada especialmente para essa          
finalidade, nos termos da Cláusula 10 (dez) do Processo de Seleção, contida            
no Edital BNB FIA 2019/661-054. 

Art. 5º. Aprovar repasses de recursos, doações, financiamentos aos projetos          
que foram autorizados a captar recursos na modalidade de chancela, inscritos           
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Olinda –             
COMDACO, de acordo com a Resolução 137/2010 - CONANDA. 

Revogam-se as disposições em contrário. 

Olinda, 30 de outubro de 2019. 

_________________________________________ 
Maria Paulina de Brito Lucena 

 Presidente COMDACO 
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