
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Federal 

Prefeitura Municipal de São Lourenço
 Praça Duque de Caxias n

Fone: (035)3339-2760

CERTIFICADO DE AUTORI

Nº 001/2017 
 
DELIBERAÇÃO           :  ATA 011
 
ENTIDADE                    :  SÃO LOURENÇO RUGBY
 
ENDEREÇO ENTIDADE:Rua José Rodrigues Magalhães Silva nº360 
 
REGISTRO NO CMDCA:  16 
 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da 
São Lourenço, com base nas Leis Federais 8.069/90 e 9.532/97 deliberou na reunião ordinária do 
Conselho através da Ata 006/2017 de 17.04.17
de pessoas físicas e jurídicas, doações dedutíveis do Imposto de Renda, conforme projeto aprovado na 
plenária. 
 

NOME DO PROJETO: ''São Lourenço Rugby Social 

OBJETIVO : Ampliar a prática esportiva e promover a integração a partir do
 
METAS : Atender crianças de 07 a 17 anos, primar pelo cuidado na orientação e na realização das 
atividades visando o melhor atendimento aos alunos, sua inclusão, melhoria motora e psíquica, saúde, 
desenvolvimento pessoal e social, além de serem voltadas 
não perdendo o foco na modalidade TOUCH e na apresentação e aplicação dos valores do esporte na 
formação dos alunos. 
 
VALOR :           R$ 258.868,00 (duzentos e cinqüenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais)
RETENÇÃO:     20% (vinte por cento) para aplicação nas prioridades estabelecidas pelo CMDCA
 
DADOS BANCÁRIOS: 
   
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
  
Caixa Econômica Federal -CEF  
 
 
Validade do Certificado : 12 (doze meses) a contar da data de sua assinatura.
 

 
São Lourenço, 19

 

Edilene Aparecida de Oliveira Teixeira
               Presidente CMDCA
    

 
 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Lei Federal n.º 8.069/90 - Lei Municipal n.º 3.080/12

Prefeitura Municipal de São Lourenço-MG
Praça Duque de Caxias n.º 61 – Centro – CEP: 37.470

2760 – E-mail: conselhosmunicipais@saolourenco.mg.gov.br
 

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
 

011/2017 de 20.11.2017 e Ata 013/2017 18.12.17 

SÃO LOURENÇO RUGBY CNPJ: 18.966.915/0001-11 

Rua José Rodrigues Magalhães Silva nº360 – Serra Azul 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 
com base nas Leis Federais 8.069/90 e 9.532/97 deliberou na reunião ordinária do 

Conselho através da Ata 006/2017 de 17.04.17 autorização à entidade acima identificada
de pessoas físicas e jurídicas, doações dedutíveis do Imposto de Renda, conforme projeto aprovado na 

''São Lourenço Rugby Social – SLRS'' 

Ampliar a prática esportiva e promover a integração a partir do Rugby

Atender crianças de 07 a 17 anos, primar pelo cuidado na orientação e na realização das 
atividades visando o melhor atendimento aos alunos, sua inclusão, melhoria motora e psíquica, saúde, 
desenvolvimento pessoal e social, além de serem voltadas ao lazer e descontração dos participantes, 
não perdendo o foco na modalidade TOUCH e na apresentação e aplicação dos valores do esporte na 

258.868,00 (duzentos e cinqüenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais)
20% (vinte por cento) para aplicação nas prioridades estabelecidas pelo CMDCA

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente    CNPJ : 18.706.984/0001

  agência   0152 , operação 006 ,  conta-corrente nº  

Validade do Certificado : 12 (doze meses) a contar da data de sua assinatura.

 
São Lourenço, 19 de dezembro de 2017 

 
Edilene Aparecida de Oliveira Teixeira                     José Fernandes de Abreu

Presidente CMDCA                                   membro Conselho Fiscal

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
º 3.080/12 

MG 
37.470-000 

conselhosmunicipais@saolourenco.mg.gov.br 

ZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS  

 

 

Serra Azul – São Lourenço-MG 

Criança e do Adolescente do Município de 
com base nas Leis Federais 8.069/90 e 9.532/97 deliberou na reunião ordinária do 

acima identificada, a captar 
de pessoas físicas e jurídicas, doações dedutíveis do Imposto de Renda, conforme projeto aprovado na 

Rugby 

Atender crianças de 07 a 17 anos, primar pelo cuidado na orientação e na realização das 
atividades visando o melhor atendimento aos alunos, sua inclusão, melhoria motora e psíquica, saúde, 

ao lazer e descontração dos participantes, 
não perdendo o foco na modalidade TOUCH e na apresentação e aplicação dos valores do esporte na 

258.868,00 (duzentos e cinqüenta mil, oitocentos e sessenta e oito reais) 
20% (vinte por cento) para aplicação nas prioridades estabelecidas pelo CMDCA. 

18.706.984/0001-96 

corrente nº  232-8  

Validade do Certificado : 12 (doze meses) a contar da data de sua assinatura. 

 

José Fernandes de Abreu 
membro Conselho Fiscal 


