
  

RESOLUÇÃO Nº. 001/2020 - COMDACO 

Ampliação da contrapartida nas Metas 

para o Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – SCFV, 

garantindo o acréscimo de R$ 25,00 (vinte e 

cinco Reais) ao valor atualmente pago por 

meta do referido serviço, pelo Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Olinda – FMCA, CNPJ: 

09.131.027/0001-98. 

   

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Olinda – PE, COMDACO, criado pela Lei Municipal Nº 4.777/1991, 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.  

CONSIDERANDO que a formalização das parcerias seguirá o estabelecido 

pela Lei 13.019/2014, pelas atualizações advindas da Lei 13.204/2015.  

CONSIDERANDO a Resolução nº. 137 do CONANDA – que dispõe sobre os 

parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacionais, 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 o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

– SCFV, em Olinda é prestado por meio de Termo de Colaboração, firmado 

com Organizações da Sociedade Civil, que tiveram seus projetos aprovado em 

Processo de Chamamento Público, sendo a meta cofinanciada pelo Governo 

Federal, por meio de repasses ao Conselho Municipal da Assistência Social de 

Olinda – CMASO, por contrapartida do Município e do COMDACO. 

CONSIDERANDO que o orçamento da assistência social vem sofrendo com 

cortes, o orçamento para as ações de Proteção Social Especial, para o 

exercício de 2019, foi aprovado no Congresso Nacional com 53,30% a menos 

do que o CNAS aprovou em 2018, por meio da Resolução nº 11/2018, 

vislumbramos neste cenário a probabilidade de maior prejuízo nos repasses 

seja na pontualidade ou mesmo na continuidade. 

CONSIDERANDO a apresentação de Nota Técnica Preliminar pela Assessoria 

Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Direitos 



  

Humanos - SDSCDH, na Assembleia Conjunta do COMDACO e do Conselho 

Municipal da Assistência Social de Olinda – CMASO, do dia 04 de dezembro 

de 2019, sobre a possibilidade de aditamento por 12 meses nos termos de 

colaboração, então vigentes, com a diminuição do valor da meta, de R$ 100,00 

(Cem Reais) para o valor de R$ 75,00 (setenta e cinco Reais), composto por 

R$ 50,00 (cinqüenta Reais) pagos pelo Município de Olinda, e os R$ 25,00 

(vinte e cinco Reais), pagos pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 

- FMCA. 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade do SCFV para o Sistema de Garantia 

de Direitos (SGD), previsto no Art. 101, VI da Lei nº 8.069/90, entendendo que 

o valor de R$ 100,00 (cem Reais) por criança/adolescente (meta) beneficiado 

pelo serviço no ano de 2019, é um valor singelo, e que diminuí-lo pode como 

consequência rebaixar a qualidade do serviço. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Ampliar o valor da contrapartida paga por meio do Fundo Municipal da 

Criança e do Adolescente de Olinda - FMCA, para composição do valor da 

meta prevista nos Termos de Colaboração para prestação do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV, aditados no ano de 2020, 

passando de R$ 25,00 (vinte e cinco Reais), valor pago no ano de 2019, para o 

valor atual de R$ 50,00(cinquenta Reais) por meta, pelo período de 12 meses. 

Art. 2º. Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação, com 

aplicação retroativa aos Termos de Colaboração para prestação do serviço de 

convivência e fortalecimento de vínculos, aditados no ano em curso. 

Revogam-se as disposições em contrário. 

Olinda, 23 de Janeiro de 2020. 

_________________________________________ 

Maria Paulina de Brito Lucena 

 Presidente COMDACO 

  

 


