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RESOLUÇÃO Nº 013/2016 

 

 
Dispõe sobre a destinação de recursos do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para 

o funcionamento dos Serviços de Acolhimento Institucional 

para Crianças e Adolescentes no município de Teófilo 

Otoni. 

 

 

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

CMDCA-TO, no uso de suas atribuições legais, e considerando as deliberações das 

assembleias gerais realizadas nos dias 01 e 24 de novembro do corrente ano, e os art. 

53 e 58 da Lei Municipal nº 6521/2012 que dispõe sobre a política municipal de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente e estabelece normas gerais 

para sua adequada aplicação, 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Repassar 20% dos saldos disponíveis na presente data nas contas do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – FMDCA-TO, totalizando o valor 

de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para as Instituições que prestam os Serviços de 

Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes no município de Teófilo Otoni, 

da seguinte forma: 

Parágrafo primeiro: repassar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a Entidade 

Apoio à Mulher à Criança e ao Adolescente – AMCA para o atendimento de 

adolescentes no Centro de Acolhimento Casa Boa Nova; 

Parágrafo segundo: repassar o valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para o 

Centro de Acolhimento de Crianças e Adolescentes O Ninho para o atendimento a 

crianças e adolescentes. 

Art. 2º - As entidades previstas no artigo anterior deverão comparecer à Secretaria 

Municipal de Assistência Social para a entrega da documentação necessária à 

formalização dos Convênios, aos cuidados da servidora Hilda Carla. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. 

Teófilo Otoni, 24 de novembro de 2016. 

 

 

 

Verdiana Aparecida Braz da Silva 

Vice-Presidente do CMDCA 

(Original assinado) 


