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RESOLUÇÃO Nº 21/2019 

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Monitoramento 

e Avaliação das Parcerias celebradas entre as 

Organizações da Sociedade Civil e a Secretaria Municipal 

de Assistência Social e Habitação de Teófilo Otoni através 

de Termos de Fomento/Colaboração para realização dos 

projetos com recursos do FMDCA-TO (FIA) nos anos 2019 

e 2020. 

 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni – CMDCA-TO, 
criado pela Lei Municipal nº. 3.325/1991 e regulado pela Lei Municipal nº. 6.521/2012, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por lei, reunido em Assembleia Ordinária realizada no dia 05 de 
Novembro de 2019, e, 
Considerando a Resolução n.º 01/2018/CMDCA-TO, que atualiza e estabelece novos parâmetros 
relativos às diretrizes para a captação e aplicação de recursos, apresentação, análise e aprovação 
de projetos e celebração de parcerias com recursos do Fundo Municipal para a Infância e 
Adolescência - FIA de Teófilo Otoni; 
Considerando a Resolução n.º 02/2018/CMDCA-TO, que atualiza e estabelece novos parâmetros 
relativos ao Certificado de Autorização para Captação – CAC, instrumento de Certificação para 
captação de recursos financeiros junto a pessoas físicas e jurídicas, destinados a financiar Planos 
de Trabalho através do FIA; 
Considerando a Resolução n.º 016/2018/CMDCA-TO, que dispõe sobre o Edital de Chamamento 
Público 001/2018 de 25 de Setembro de 2018; 
Considerando o Edital de Chamamento Público para seleção de propostas das OSC’s para 
obtenção do Certificado de Autorização para Captação – CAC em 2018, referente à XIII 
Campanha do FIA; 
Considerando as Resoluções nº 18/2018, nº 19/2018, que aprovam Planos de Trabalho e 
deliberam a execução com recursos captados através de destinação ao FIA nos anos 2018 e 
2019;  
Considerando a Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 
dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente; e 
Considerando o disposto no Preâmbulo da Lei Federal nº 13.019/2014 que estabelece o regime 
jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil em 
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, 
mediante a execução de atividades ou de projetos previamente inseridos em termos de 
cooperação, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Constituir a Comissão de Monitoramento e Avaliação para monitorar e avaliar as 
parcerias com organizações da sociedade civil celebradas com o CMDCA-TO através da 
Secretaria de Assistência Social e Habitação, órgão ordenador de despesas do FMDCA – Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mediante Termos de Fomento/Colaboração 
para execução dos projetos deliberados por meio das Resoluções CMDCA-TO nos anos de 2019 
e 2020; 
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Comissão de Monitoramento e Avaliação 

Membros    Representatividade 

1 Priscilla Aparecida S.M. Souto Sociedade Civil Titular 

2 Laís BastosTeles Sociedade Civil Titular 

3 Verdiana Aparecida Braz da Silva Sociedade Civil Titular 

4 Jussiane Cardoso de Andrade Poder Público Titular 

5 Marly Soares Leal Sousa Poder Público Titular 

6 Valéria Fonseca Poder Público Titular 

 
Art. 2º - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação apoiar e acompanhar a execução 
das parcerias celebradas para execução dos projetos deliberados através das Resoluções 
expedidas pelo CMDCA-TO nos anos de 2019 e 2020, a fim de aprimorar os procedimentos, 
unificar os entendimentos, solucionar controvérsias, padronizar objetos, custos e indicadores, 
fomentar o controle de resultados e avaliar os relatórios técnicos demonitoramento. 
 
§1º Para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto deverão ser efetuadas 
visitas in loco, dispensada quando a mesma for incompatível com o objeto da parceria; 
 
§2º O monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto levará em consideração os 
mecanismos de escuta ao público-alvo acerca dos serviços efetivamente oferecidos no âmbito da 
parceria, aferindo-se opadrão de qualidade definido em consonância com os objetivos e resultados 
propostos. 
 
Art. 3º - Para o cumprimento de suas atribuições no acompanhamento a cada Termo de 
Fomento/Colaboração parceirizado, a Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá se dividir 
em subcomissões constituídas minimamente por dois membros, sendo um representante do poder 
público e um representante da sociedade civil. 
 
Parágrafo Único - Está impedido de participar como membro da subcomissão de Monitoramento 
e Avaliação do Termo de Parceria pessoa que, nos últimos 05 (cinco) anos, tenha mantido relação 
jurídica com a respectiva organização da sociedade civil partícipe. 
 
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Teófilo Otoni/MG, 05 de novembro de 2019. 
 

 
Verdiana Aparecida Braz da Silva 

Presidente do CMDCA-TO 
(Original assinado) 
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