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RESOLUÇÃO Nº 22/2019 

Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Seleção do 

CMDCA-TO, órgão colegiado destinado a processar e 

julgar chamamentos públicos nos anos de 2019 e 2020 

para execução de projetos com recursos do FMDCA-TO 

(FIA). 

 

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 Assembléia 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 Lei Federal 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que 

dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente; e 

Considerando o 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 Seleção abaixo, definida conforme o disposto na Lei 

Federal nº 13.019/2014, artigo 2º, inciso X, órgão colegiado destinado a processar e julgar 
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chamamentos públicos nos anos de 2019 e 2020 para execução de projetos com recursos do 

FMDCA-TO (FIA), assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo 

efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública: 

 

Comissão de Seleção 

Membros                 Representatividade 

1 Andréa Luisa Matuck Sociedade Civil Titular 

2 Beatriz Zegarra Ortiz Sociedade Civil Titular 

3 Eliane Ribeiro Ramos Sociedade Civil Titular 

4 Greicyane Oliveira Moreira Poder Público Titular 

5 Rodrigo Wolff da Penha Poder Público Titular 

 

Art. 2º - A Comissão de Seleção julgará as propostas apresentadas em conformidade com o 

disposto na Lei Federal n.º 13.019/2014 e com os termos das Resoluções específicas do 

CMDCA-TO referentes ao assunto. 

§ 1º - No processo de análise dos projetos, será impedida de participar como membro da 

Comissão de Seleção a pessoa que, nos últimos cinco anos, tenha mantido relação jurídica 

com a entidade proponente. 

§ 2º - Os projetos apresentados pelas entidades sociais e as respectivas análises realizadas 

pela Comissão de Seleção serão submetidas à apreciação da Assembléia Geral, à qual 

compete a deliberação final acerca de aprovação ou reprovação dos mesmos. 

 

Art. 3º - 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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