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RESOLUÇÃO Nº 11/2016 

 
Dispõe sobre a destinação de recursos do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Teófilo Otoni – FMDCA-TO, captados pelas entidades 

sociais Certificadas no ano fiscal 2015.  

 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo 

Otoni – CMDCA-TO, criado pela Lei Municipal nº. 3.325/91, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por lei, reunido em assembleia geral 

ordinária realizada no dia 21 de novembro do corrente ano e considerando 

a Campanha de Arrecadação de Recursos para o Fundo da Infância e 

Adolescência – FIA referente ao ano fiscal 2015;  

 

 

RESOLVE: 

           

Art. 1º - Dispor sobre a alocação dos recursos financeiros arrecadados na 

Campanha de Arrecadação de Recursos para o Fundo da Infância e 

Adolescência – FIA, referentes ao ano fiscal de 2015, especificamente 

daqueles captados junto à Cemig, Cemig AI6% e à Copasa pelas entidades 

que obtiveram Certificado de Autorização para Captação – CAC/CMDCA-

TO para realização de projetos, de acordo com o Edital 002/2015, anexo à 

Resolução nº 19/2015, conforme segue especificado: 

 

           

Entidade  Valor 

Captado 

(R$) 

Projetos passíveis 

de execução 

(Nº CAC) 

AMCA – Apoio à Mulher à Criança e ao 

Adolescente 

10.000,00  

APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais 

14.604,00  

Centro Comunitário Estrela da Esperança 6.080,00  

Associação Comunitária Bela Vista – 

CRECHE SANTA LUZIA 

2.560,00  

Creche Cantinho da Solidariedade 3.600,00  

Creche Lar da Criança 3.816,00  
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Art. 2º - As entidades que captaram valores superiores ao somatório dos 

custos dos projetos certificados, terão o valor excedente incorporado aos 

demais recursos existentes no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Teófilo Otoni – FMDCA-TO, para deliberação oportuna pelo 

CMDCA-TO;  

 

Art. 3º - As entidades que captaram valores inferiores ao somatório dos custos 

dos projetos certificados, deverão encaminhar ao CMDCA-TO um ofício 

indicando aquele(s) que será(ão) executado(s), com respectivo(s) número(s) 

do(s) Certificado(s) de Autorização para Captação - CAC; 

 

Art. 4º - Sendo o valor captado inferior ao custo total do(s) projeto(s) a ser 

executado, deverá ser reapresentada planilha orçamentária das ações que 

serão priorizadas no projeto certificado, adequando os custos totais 

solicitados até o valor máximo equivalente àquele especificado no quadro 

anterior.  

 

Art. 5º - A indicação de projetos com respectivas readequações 

orçamentárias quando for o caso, serão avaliadas pelo CMDCA-TO, 

devendo ser entregues pelas entidades interessadas até o dia 23 de 

novembro, de 9:00 às 12:30 horas, na Secretaria do CMDCA, aos cuidados 

de Hilda ou Joyce.  

 

Art. 6º - A inobservância pela entidade do prazo e procedimentos orientados 

na presente Resolução, implicará na incorporação do respectivo valor 

financeiro aos demais existentes no Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente de Teófilo Otoni – FMDCA-TO, podendo assim ser passível 

de utilização para outras finalidades conforme deliberação do CMDCA-TO.  

 

Art. 7º - Incorporar ao saldo do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente os recursos financeiros arrecadados na Campanha de 

Arrecadação de Recursos para o Fundo da Infância e Adolescência – FIA 

referente ano fiscal de 2015, especificamente daqueles captados junto à 

Cemig, Cemig AI6% e à Copasa, no valor total de R$11.165,00 (onze mil 

cento e sessenta e cinco reais), correspondentes à destinação e à retenção 

de 20% dos valores captados pelas entidades. 

 

Parágrafo único – o saldo incorporado será destinado ao custeio de projetos 

a serem apresentados pelas entidades cadastradas no CMDCA-TO, 

mediante abertura de Edital, segundo critérios a serem definidos pela 

Assembleia Geral. 

 

Art. 8º - Os casos omissos serão analisados e resolvidos pela Assembléia Geral 

do CMDCA/TO. 
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Teófilo Otoni, 21 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

 

 

Joyce de Fátima Quaresma Saldanha 

Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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