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RESOLUÇÃO  Nº 08/2015-CMDCA-TO 
 

Dispõe sobre o recebimento de projetos pelo CMDCA-TO para 
obtenção de recursos financeiros, destinados a financiar Planos 
de Trabalho através do Fundo Municipal da Infância e 
Adolescência de Teófilo Otoni – FIA-TO. 

 

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

no uso de suas atribuições legais, e  

 

Considerando o disposto nas Resoluções/CMDCA/nº 007/2007 e nº 008/2007; 

Considerando a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, art. 226 e art.227; 

Considerando a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), art. 4º - caput; art. 19;  art. 90; art. 92, incisos I, II, VII e IX; art. 260, item 2 § 2º; 

Considerando o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária para o período de 2007 a 2015, e; 

Considerando a IX Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada em 
02/06/015, 
 
RESOLVE: 
                           
Art. 1º - Aprovar e divulgar o Edital nº 02/2015 (ANEXO), que estabelece prazos e regulamenta 
o recebimento de projetos pelo CMDCA-TO para obtenção de recursos financeiros, destinados 
a financiar Planos de Trabalho através do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Teófilo 
Otoni – FIA-TO. 
                          
Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  
  
 

Teófilo Otoni, 11 de junho de 2015. 
 
 
 

Beatriz Virginia Zegarra Ortiz 
Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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EDITAL Nº 02/2015 – ANEXO À RESOLUÇÃO 08/2015 
  

Estabelece prazos e regulamenta o recebimento de projetos 
pelo CMDCA-TO para obtenção de recursos financeiros, 
destinados a financiar Planos de Trabalho através do Fundo 
Municipal da Infância e Adolescência de Teófilo Otoni – FIA-
TO.  

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni – CMDCA-TO, 
no uso de suas atribuições legais, torna público que receberá projetos voltados ao atendimento 
da criança e do adolescente das entidades cadastradas neste Conselho, sendo os recursos 
provenientes do remanescente refrente aos 20% retido no Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni – FMDCA-TO. 
 

Período de entrega dos Projetos: até 16 de Junho 2015 

Período da 1ª análise dos projetos: 17  de Junho 2015 

Publicação de solicitação de readequações e de projetos pré-desclassificados: 19 de 
Junho/2015. 

Prazo para interposição de recursos de projetos pré-desclassificados: 22 a 24 de Junho/2015. 

Prazo para as entidades apresentarem as readequações solicitadas: 25 e 26 Junho /2015 

Período da 2ª análise dos projetos (readequações): 27 de junho 2015 

Assembleia Geral do CMDCA-TO: 01 Julho de 2015 

Resultado final: 03 de julho 2015 

Data de entrega do CAC:/revalidação de CAC  06 de Julho, na Casa dos Conselhos. 
 

1. A aplicação de recursos, a apresentação, a análise e aprovação de projetos para a 
autorização de captação de recursos através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Teófilo Otoni – FMDCA-TO deverá contemplar as seguintes prioridades 
eleitas para o presente Edital, a saber:  

1.1. Ações de esporte, lazer e cultura (teatro, leitura, arte, etc.) com foco na promoção da 
convivência familiar e comunitária; 

1.2. Ações de prevenção e enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil; 

1.3. Ações para apoio às Medidas Sócio-educativas em Meio Aberto, para atender 
adolescentes autores de ato infracional encaminhados pela Vara da Infância e 
Juventude, em parceria com o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – 
CREAS.  

2. Os projetos deverão ter como público-alvo direto crianças e/ou adolescentes em situação 
de risco e vulnerabilidade social. 
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3. Poderão encaminhar projetos as entidades que atendam todas as condições estabelecidas 
nas Resoluções Nº007/2007 e Nº008/2007 do CMDCA-TO. 

4. A entrega dos projetos deverá ser realizada pelas entidades interessadas mediante 
protocolo junto à Secretaria da Casa dos Conselhos, à Rua Av Luiz Boali, s/nº, Castro Pires 
(Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação), das 12:00 horas às 17:00 horas, 
dentro dos prazos estabelecidos. 

5. Não será admitido o recebimento de projetos posteriormente aos prazos estabelecidos no 
presente Edital, salvo por prorrogações de prazo deliberadas anteriormente por Resolução 
do CMDCA-TO. 

6. Não serão contemplados projetos que solicitem recursos para remuneração de funcionários 
dos quadros da entidade, amortização de equipamentos existentes, manutenção e locação 
de equipamentos, encargos com dívidas, despesas com combustíveis, contas de água, luz, 
telefone e internet, custos decorrentes da execução do projeto após a conclusão do 
mesmo, locação de imóveis e pagamento de seguros. 

7. O prazo de execução dos projetos aprovados será de no máximo doze meses. 

8. Os Planos de Trabalho não poderão exceder o valor total de R$7.000,00 (sete  mil reais), 
valor este referente ao total da planilha orçamentaria do plano de trabalho apresentado. 

9. As entidades que possuem CACs aprovados pelo CMDCA-TO referentes às campanhas de 
2013 e 2014, que não foram contemplados, poderão readequá-los ou definir o montante 
em readequação, no valor estabelecido deste edital.   

 
10. Os resultados serão divulgados na data supra estabelecida mediante Resolução do CMDCA-

TO, que será afixada na Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitação e publicada 
no site www.teofilootoni.mg.gov.br, link do CMDCA, sendo de exclusiva responsabilidade 
da proponente o monitoramento dos resultados e acompanhamento dos prazos aqui 
estabelecidos. 
 

11. Da decisão de indeferimento, cabe recurso no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 
contados a partir da data de publicação a ser efetuada no dia 19 de junho/2015. Os 
recursos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Assistencia Social e Habitação 
das 12:00 horas  às 17:00 horas. 

12. O recurso será analisado pela comissão avaliadora responsável pela indicação de 
indeferimento e apresentado para decisão por plenário de Assembleia Geral a ser realizada 
no dia 01 de julho/2015, às 14:00 horas.  

 
13. Para realizar a execução dos Planos de Trabalho aprovados com recursos captados as 

proponentes deverão estar aptas a apresentar os seguintes documentos para formalização 
de convênios junto ao Município, caso o projeto seja aprovado: 

 Plano de Trabalho rubricado em todas as páginas pelo representante legal da entidade e 
assinado pelo mesmo na última página – 2 vias;  

 Cópia do Estatuto da entidade registrado em cartório – 2 vias; 

 Cópia da Declaração de Utilidade Pública Municipal – 2 vias; 

http://www.teofilootoni.mg.gov.br/
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 Cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria registrada em cartório – 2 vias; 

 Atestado de funcionamento assinado pelo representante legal da entidade – 2 vias; 

 Certidão Negativa de Débito do INSS e FGTS – 2 vias; 

 Cópia atualizada da inscrição no CNPJ – 2 vias; 

 Cópia da ata da Assembléia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente que aprovou a execução do projeto – 2 vias. 

 

14. A Entidade contemplada ficará obrigada a desenvolver as atividades descritas na forma 
proposta no Plano de Trabalho. 

15. A Entidade é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e veracidade dos 
documentos apresentados em qualquer fase. 

16. Integram o presente Edital: 

 Anexo I – Resolução nº007/2007; 

 Anexo II – Resolução nº008/2007; 

 Anexo III– Formulário / Roteiro para elaboração do Projeto. 

17. Os casos omissos serão resolvidos pelo CMDCA-TO. 

18. Quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários poderão ser solicitados ao CMDCA- 
TO, através de contatos com a secretária na Secretaria Municipal de Assistencia Social e 
Habitação. 

 
Teófilo Otoni , 11 de junho de 2015.  

  
 
  

Beatriz Virginia Zegarra Ortiz 
Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

 


