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RESOLUÇÃO Nº 006/2014 

 

Dispõe sobre a Divulgação de Repassa de Recurso 
Financeiro através do Termo de Ajustamento de Conduta 
n°14/2014, celebrado entre Ministério Publico Federal e 
Empresa Red Bull do Brasil LTDA 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni – CMDCA-

TO, no uso de suas atribuições prevista pela constituição Federal, pela lei n° 8.069/90 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente) e pelo disposto na lei municipal 3.325/91 revogada  pela lei n° 

6.521 de 13 de dezembro de 2012, e considerando sua atuação com órgão deliberativo e 

controlados das políticas Publicas, e em atribuições convergentes com o conselho Tutelar, zela 

pela garantia dos direitos da criança e do adolescente; reunido em assembleia geral ordinária 

realizada no dia 07 de outubro de 2014.  

 

Considerando Termo de ajustamento de conduta extrajudicial n°14/2014, celebrado entre o 

Ministério Público Federal e a empresa Red Bul do Brasil Ltda – CNPJ n° 02.946.761/0001-66  

 

Considerando o que se depreende o TAC em comendo, e acordado que a Red Bull do Brasil 

Ltda, destinara ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo 

Otoni/MG a quantia de R$ 104.191,89 (Cento e quatro mil novecentos e noventa e um reais e 

oitenta e nove centavos) em parcela única afim que a mesma seja destinada a sete projetos 

sociais vinculados a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 

 

RESOLVE: 

 
Art. 1º - Destinar o recurso de R$ 104.191,89 (Cento e quatro mil novecentos e noventa e um 

reais e oitenta e nove centavos) para a entidade APAE de Teófilo Otoni, oriundo do TAC para a 

execução de sete projetos aprovados em resolução n° 10/2013 CMDCA-TO 

 

Art. 2° - Aprovar a revalidação do CAC N°04/2012 para execução com o recurso captado 

através da campanha FIA/2013 da entidade acima beneficiada, que após submetida a votação 

em assembleia geral ordinária realizada em 07 de outubro do ano em curso segui aprovada por 

unanimidade pelos presentes. 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

Teófilo Otoni, 07 de outubro de 2014. 
 
 

Beatriz Virginia Zegarra Ortiz 
Presidente do CMDCA- Teófilo Otoni 


