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RESOLUÇÃO Nº 02/2021 
 
“Dispõe sobre a destinação de recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Teófilo Otoni – FMDCA-TO para entidades sociais 
que prestam Serviços de Acolhimento Institucional a 
Crianças e Adolescentes no Município de Teófilo 
Otoni.” 

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 22 de fevereiro de 2021 e; 

CONSIDERANDO a Resolução CMDCA-TO nº 01 de 25 de abril de 2018, 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 Conanda nº 137 de 21 de Janeiro de 2010, que 
dispõe sobre os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos 
Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá 
outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe 
sobre a proteção integral à criança e ao adolescente; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 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 estabelecidos em planos de trabalho inseridos em 
termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; 
define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com 
organizações da sociedade civil; e altera as Leis nos 8.429, de 2 de junho de 1992, 
e 9.790, de 23 de março de 1999; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar e destinar o valor financeiro de R$33.248,85 (trinta e três mil 
duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA-TO), equivalente a 20% dos 
totais captados sem destinação específica nos anos 2019 e 2020, para contribuir 
na execução dos Serviços de Acolhimento Institucional na modalidade Abrigo, no 
município de Teófilo Otoni. 
§ 1º - Fica dispensado o Chamamento Público para celebração de Termo de 
Fomento com as duas entidades sociais executoras de Serviços de Acolhimento 
Institucional – Abrigo existentes no município, ativas, devidamente credenciadas e 
regulares neste CMDCA-TO, com base no artigo 30, inciso VI da Lei Federal nº 
13.019/2014. 
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§ 2º - O cálculo dos valores de repasse a cada entidade será realizado mediante 
composição de per capita, considerando-se a per capita para acolhimento a 
adolescente entre 15 e 18 anos incompletos de idade 17,07% superior à per 
capita para crianças e adolescentes com idade entre 0 e 14 anos, utilizando-se 
como referência para definição desse percentual o diferencial de per capita do 
Programa Social Bolsa Família no repasse do Benefício Variável para crianças e 
adolescentes e o Benefício Variável Jovem. 
§ 3º - Serão repassados os seguintes valores aos Serviços de Acolhimento 
Institucional relacionados, calculados em conformidade com o parágrafo anterior: 

Entidade 
Nº 

Atend. 

Faixa 
Etária 
(anos) 

Per capita 
base 
(R$) 

Valor de 
Repasse 

(R$) 

O Ninho – Centro de Acolhimento e 
Defesa da Criança e Adolescente 

60 0-14 463,676 27.820,56 

AMCA – Apoio à Mulher, à Criança e ao 
Adolescente (Casa Boa Nova) 

10 15-18 542,829 5.428,29 

Art. 2º - As entidades sociais relacionadas no artigo anterior apresentarão ao 
CMDCA-TO proposta de aplicação do recurso conforme modelo de Plano de 
Trabalho constante no Anexo I, até o dia 22 de março do corrente ano, 
entregue na Sala dos Conselhos, à Av. Dr Luiz Boali, s/nº, CAIC, Castro Pires, 
aos cuidados da Secretária Executiva Daian Marqueza Wolff. 
§ 1º - O Plano de Trabalho deverá ser entregue em uma via impressa, com todas 
as páginas rubricadas e assinada na última pelo representante legal, e em uma 
via digital no formato word para eventuais ajustes técnicos, sendo que esta 
última será enviada para o e-mail casadosconselhos@teofilootoni.mg.gov.br, aos 
cuidados da Comissão de Seleção. 
§ 2º - Os recursos financeiros poderão ser aplicados nos itens de maior 
necessidade para assegurar a qualidade do serviço ofertado, respeitado o 
disposto nos artigos 45 e 46 da Lei 13.019/2014. 
§ 3º - Os Planos de Trabalho apresentados serão analisados pela Comissão de 
Seleção e aprovados em Assembleia Geral. 

Art. 3º - Após aprovação do Plano de Trabalho em Assembleia Geral, as 
entidades deverão entregar à Secretaria dos Conselhos, no endereço informado 
no caput do Art. 2º, original ou cópia legível com vigência plena dos documentos 
das mesmas, relacionados no Anexo II. 
Parágrafo Único – Os documentos a que se refere o caput são requeridos pelo 
Município para a formalização de parceria com ao mesmo; a ausência de 
documentos, apresentação dos documentos incompletos ou em desacordo com o 
solicitado, inabilitará a proponente à parceria. 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Teófilo Otoni, 22 de fevereiro de 2021. 
 
 

Rodrigo Wolff da Penha 
Presidente do CMDCA 
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ANEXO I – MODELO DE PLANO DE TRABALHO 
 

Papel timbrado da entidade proponente 

PLANO DE TRABALHO  

1 - DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE 

Proponente: CNPJ: 

Nº do Registro no CMDCA- TO: Validade: / /  

Endereço: 

Cidade: 
UF: CEP: DDD/Telefone: 

( ) 
E-mail: 

Nome do(a) representante legal da proponente: 

 

CPF: RG: Cargo/Função: DDD/Telefone: ( ) 

Endereço Residencial do(a) representante legal: 

Período de Mandato da Diretoria: 

2 - DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE 
Denominação: 
Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni/Secretaria Municipal de Assistência 
Social e Habitação/Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – FMDCA-TO. Unidade Orçamentária: (vigente no ano) 

CNPJ/FMDCA/TO: 
18.165.925/000158 

Endereço: Avenida Luiz Boali, S/N – CAIC – Castro Pires 

Cidade: Teófilo Otoni Cidade: Teófilo Otoni Cidade: Teófilo Otoni 

Representante Legal: Maria Helena Costa Salim 

CPF: 593.095.206-04 

3 – OBJETO DA PARCERIA 

 Especificar o objetivo da parceria e a Resolução do CMDCA-TO que deliberou a destinação do recurso. 

 

4 - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

4.1 - Título do Projeto 4.2 - Prazo de Execução 

Nome do projeto. Nº de meses de duração 

4.3. Tipo de Serviço Ofertado  

Serviço de Acolhimento Institucional – Modalidade Abrigo. 

4.4 – Descrição da realidade 

Neste item deve-se descrever a realidade do território de atuação da entidade e a situação na qual o 
projeto pretende intervir, ou seja, os problemas prioritários a serem enfrentados. 

Deve ser demonstrado ainda o nexo entre essa realidade e a metas a serem alcançadas. 

 



                                            
 

4.5 - Justificativa do Projeto 

A justificativa consiste em uma exposição sucinta, porém completa, das razões de ordem teórica e dos motivos de 
ordem prática que tornam importante a realização do projeto. Deve-se caracterizar a situação-problema e a 
população que sofre as suas consequências. 

 

Para a elaboração deste item, é importante observar as seguintes questões: 



 Com que problemas o projeto pretende lidar?

 Como esses problemas se apresentam na área geográfica especifica do projeto?

 Quais as possíveis causas desses problemas?

 Como o projeto contribuirá para solucionar o problema?



5 - OBJETIVOS DO PROJETO 

5.1 - Objetivo Geral: É a indicação sucinta do problema que se pretende contribuir para solucionar de 

modo mais amplo, os meios que serão utilizados e o resultado que se pretende contribuir para 
alcançar de um modo mais amplo com a realização do projeto.  

5.2 - Objetivos Específicos: Os objetivos específicos são aqueles concretos que se pretende alcançar 

no curto prazo através da execução do projeto, e que contribuirão para se alcançar o objetivo geral. 
Devem ser capazes de demonstrar as estratégias que serão utilizadas pelo projeto.  

Importante: O número de objetivos específicos deve ser o suficiente para expressar o que se deseja 
atingir concretamente. 

Cada objetivo específico deverá ser alcançável através de no mínimo uma meta mensurável, que por sua 
vez ensejará atividades e ações, para que seja atingido. 

Os objetivos específicos deverão responder: “o que?”, “quando?” e “quanto?”, iniciando a frase com os 
seguintes verbos: capacitar, implantar, implementar, elaborar, disponibilizar, incorporar, desenvolver, 
qualificar, expandir, coordenar, estruturar, habilitar, propiciar, dentre outros. 

6 - PÚBLICO ALVO 

Descrever e quantificar o público que será diretamente e indiretamente atendido pelo projeto. No caso de 
crianças e adolescentes, é obrigatório informar a faixa etária. 

7 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Descrever a área de atuação do projeto. (Onde será realizado? Quais bairros e regiões de Teófilo 
Otoni serão beneficiadas?). 

8 – METAS E INDICADORES 

As METAS levam ao alcance dos objetivos específicos propostos. Elas têm de estar relacionadas a cada objetivo 
específico estabelecido para o projeto e ser: mensuráveis (refletir a quantidade a ser atingida), específicas (não 
genéricas), temporais (indicar prazo para a sua realização), alcançáveis (serem factíveis, realizáveis), 
significativas (importantes para o alcance dos resultados esperados e para resolver ou minimizar o problema 
descrito na justificativa. Preencher o quadro, conforme o exemplo abaixo, inserindo quantas linhas forem 
necessárias para descrever os objetivos específicos com as respectivas metas, indicadores, meios para verificação 
se estão sendo alcançadas e periodicidade da verificação de atendimento. O projeto terá no mínimo um objetivo 
específico e uma meta, com as respectivas atividades. Seu projeto pode ter uma ou mais metas sendo no mínimo 
uma meta para cada objetivo. 

Objetivos específicos Metas e prazos Indicadores 
Meios de 

verificação 
Período de 
Verificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Promover a capacitação de 
adolescentes nos cursos de 
qualificação profissional nas 

áreas de mecânica 
automotiva, marcenaria, 
pintura e construção civil. 

Capacitar em 06 meses, 
120 adolescentes nos 
cursos de qualificação 

profissional nas áreas nas 
áreas de mecânica 

automotiva, marcenaria, 
pintura e construção civil. 

1. Número de aulas 
e cursos realizados 

Lista de presença e 
relatórios com 

Registros fotográficos. 
Trimestral 

2. Percentual de 
frequência dos 

participantes no 
curso 

Lista de presença e 
relatórios de 

frequência dos 
Participantes. 

Mensal 

 



                                            
 

9 - ATIVIDADES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
(Informar quais são as atividades integrantes de cada Meta, indicando o período previsto para início e término da 
realização. Se for necessário, acrescentar ou excluir linhas para metas e atividades. Adequar para as metas 
apresentadas no item 8). 

Meta Atividades Início Término 

Meta 1 
Atividade 1.1  Mês/ano Mês/ano 
Atividade 1.2    

Meta 2 
Atividade 2.1    

Atividade 2.2    

Meta 3 
Atividade 3.1    

Atividade 3.2    

10 - METODOLOGIA/ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

Descrever os caminhos, os procedimentos, as maneiras pelas quais se pretende organizar e realizar as 
atividades previstas, devendo explicar passo a passo a realização de cada atividade. Informar qual a 
infraestrutura, materiais e recursos humanos existentes e o que se pretende adquirir/contratar para que 
as atividades sejam realizadas e os objetivos propostos sejam alcançados. Havendo outros parceiros 
envolvidos diretamente na realização do projeto deve-se explicitar sucintamente como ocorrerá a 
participação de cada um.  

11 - RESULTADOS 

Pontuar que mudanças para melhor o projeto trará após a sua realização.  

11 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento e a avaliação apontam/descrevem a maneira como a instituição responsável pretende 
acompanhar o desenvolvimento do projeto, o alcance dos objetivos, dos resultados, a execução das atividades no 
tempo planejado, os recursos previstos, os impactos do projeto, enfim, todo o processo de implantação e execução 
do projeto. Os resultados do monitoramento e da avaliação sinalizam se o projeto está no rumo planejado ou se 
requer alguma adaptação, ajuste ou melhoria.  

12 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

12.1 - Valor total do projeto: (Informar o valor por natureza do recurso em R$) 

Natureza do recurso 
Custeio 

(R$) 
Investimento 

(R$) 
Total (R$) 

Solicitado (valor deliberado na Resolução) 
   

12.2 – Detalhamento do Orçamento: (Informar o detalhamento da proposta de utilização do recurso solicitado) 

Especificação (Listar itens de despesa) 

INSERIR QUANTAS LINHAS FOREM NECESSÁRIAS 

Unidade 
 

Qtdade. Custo 
Unitário (R$) 

Total (R$) 

     

Total Geral  

13 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

13.1 - Cronograma de Desembolso (Concedente)  

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 6ª Parcela 

(Alocar o total como 
parcela única aqui) 

     

 
Teófilo Otoni, de de 2021. 

 
 

 

  Nome e Assinatura do(a) Representante legal da OSC 

 
 



                                            
 

ANEXO II 
 Lista de documentos para formalização do Termo de Fomento  

 
Documentos obrigatórios 

1 - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, 
demonstrando que a Instituição existe há no mínimo um ano; 
2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional;  
3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
proponente, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Estado;  
4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
proponente mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Município;  
5 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 
6 - Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;  
7 – Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e de eventuais alterações ou tratando-se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida pela junta comercial; 
8 – Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
9 – Relação atualizada dos nomes dos dirigentes da entidade, com RG, CPF, Contato e 
endereço de cada um deles;  
10 – Cópia de comprovante de endereço da instituição; 
11 – Declaração de Cumprimento dos Condicionantes Legais devidamente assinada pelo 
responsável legal pela organização – Modelo: Anexo III; 
12 - Declaração sobre as vedações de celebração de parceria devidamente assinada pelo 
responsável legal pela organização – Modelo: Anexo IV. 
13 - Ficha de Dados Cadastrais para a celebração de parceria devidamente preenchida pela 
instituição – Modelo: Anexo V. 
14 - Autorização de Procedimentos e Rotinas de Monitoramento e Avaliação devidamente 
preenchida pela instituição– Modelo: Anexo VI. 
15 - Deverá ser apresentada a Declaração de Recebimento de Cópia de Manual de 
Prestação de Contas devidamente preenchida pela instituição – Modelo: Anexo VII. 
16 – Declaração de Cumprimento ao Art. 2º - Inciso I – Alínea A – Lei Federal nº 
13.019/2014 devidamente preenchida pela instituição – Modelo: Anexo VIII. 
17 – Comprovação de propriedade do prédio ou prova de direito de sua utilização; 
18 – Comprovante atualizado de inscrição da entidade ou serviço no Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e do Adolescente; 
19 – Relação de equipe técnica que executará o projeto (incluindo voluntários). 

Documentos complementares caso a entidade possua: 

01 – Laudo Técnico firmado por profissional registrado no CREA responsabilizando-se pelas 
condições de habitabilidade do prédio para o fim proposto; 
02– Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros. 

Observações 

 Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde que os respectivos 
documentos originais sejam apresentados, para a devida autenticação no ato da entrega. 

 Os documentos retirados da Internet terão sua autenticidade certificada junto aos sites 
dos órgãos emissores para fins de habilitação da proponente à parceria. 



                                           

 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS CONDICIONANTES LEGAIS 
 
Eu, ....... (nome completo), ....... (nacionalidade), ....... (estado civil), portador(a) da cédula de 
identidade nº ......., ......(órgão expedidor) e do CPF nº ......., ....... (Função do declarante na 
Organização), residente e domiciliado à......., Cidade......., DECLARA, sob pena de 
responsabilidade civil, penal e administrativamente, nos termos da legislação vigente, e fica 
responsável pela veracidade das informações apresentadas, que a ....... (nome da entidade), 
com sede à ......., Cidade......, inscrita no CNPJ sob o nº: ......... : 
 

a) Assume o dever de receber, aplicar e prestar contas dos recursos recebidos através 
da parceria pública com o Município de Teófilo Otoni/MG, na forma da legislação 
vigente – Lei Federal nº 13.019/2014. 

b) Não se encontra em mora e nem débito junto a qualquer Órgão ou Entidade da 
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.  

c) Possui 01 (um) ano de existência com cadastro ativo. 
d) Que os preços expressos no Plano de Trabalho estão compatíveis com os praticados 

no mercado local e regional. 
e) No caso de aquisição de materiais permanentes com recursos provenientes da 

celebração da parceria, a propriedade do bem será transferida à administração 
pública, na hipótese da extinção do objeto. 

f) Observará dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, da boa-fé, da probidade, da economia, da isonomia, e da razoabilidade na 
aplicação dos recursos. 

g) Que publicará, por meio eficaz, no encerramento do exercício fiscal, o relatório de 
atividades e demonstrações financeiras da entidade, incluídas as certidões negativas 
de débitos com a Previdência Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, colocando-os à disposição para exame de qualquer cidadão. 

h) Afixará placa na entrada principal da sua sede, com as informações da parceria 
mantida com o Município. 

i) Que irá manter e movimentar os recursos na conta bancária específica da parceria 
em instituição financeira oficial. 

j) Está ciente da obrigação da organização inserir cláusula, no contrato que vier a 
celebrar com fornecedor de bens ou serviços com a finalidade de executar o objeto 
da parceria, que preveja a permissão de livre acesso aos servidores ou empregados 
dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos, bem 
como, dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa 
contratada, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014. 

k) Possui experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante;  

l) Possui capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades 
previstas e o cumprimento das metas estabelecidas.  

m) Dispõe de pessoal habilitado para execução do objeto da parceria, quando assim 
exigir a natureza do objeto da Parceria;   

n) Dispõe de instalações e outras condições materiais da organização, ou sobre a 
previsão de adquirir com recursos das parcerias, quando essas instalações e 
condições forem necessárias para a realização do objeto a ser pactuado;  
 

Teófilo Otoni/MG, xx de xxx, de xxxxx 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura  

        (Função do declarante na Organização) 



                                           

ANEXO IV 
 

DECLARAÇÃO SOBRE AS VEDAÇÕES DE CELEBRAÇAO DE PARCERIA 
(ART. 39 – LEI FEDERAL Nº 13.019/2014) 

Eu, .......(nome completo), .......(nacionalidade), .......(estado civil), portador (a) da cédula de 
identidade nº......., ......(órgão expedidor) e do CPF nº ......., residente e domiciliado à......., 
Cidade......., .......(Função do declarante na Organização), da organização (nome da 
entidade), inscrita no CNPJ sob o nº: ........., com sede à ......., Cidade......, DECLARA para 
fins de celebração de qualquer modalidade de parceria previstas na Lei Federal nº 
13.019/2014, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, nos termos da 
legislação vigente, e fico responsável pela veracidade das informações apresentadas, que: 
 

a) a organização supracitada é regularmente constituída. (Art. 39 – Inciso I – Lei Federal 
nº 13.019/2014). 
b) a organização supracitada não está inadimplente com prestação de contas relativas a 
recursos anteriormente recebidos das Administrações Públicas Federal, Estadual ou 
Municipal. (Art. 39 – Inciso II – Lei Federal nº 13.019/2014). 
c) na organização supracitada não há dirigente que seja membro de Poder ou do 
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma 
esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, 
qual seja, do Município de Teófilo Otoni/MG. (Art. 39 – Inciso III – Lei Federal nº 
13.019/2014). 
d) na organização supracitada não há dirigente que seja cônjuge, companheiro(a) ou 
parente em linha reta, colateral ou por finalidade, até terceiro grau, inclusive, do Prefeito, 
do Vice-Prefeito, dos Secretários e cargo assemelhados ou de servidor da Administração 
Pública e indireta investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, em exercício 
na Administração Pública direta e indireta do Município de Teófilo Otoni/MG. (Art. 39 – 
Inciso III – Lei Federal nº 13.019/2014). 
e) a organização supracitada não teve contas rejeitadas pela administração pública nos 
últimos cinco anos, consideradas as exceções, estipuladas pela lei vigente. (Art. 39 – 
Inciso IV e alíneas a, b e c – Lei Federal nº 13.019/2014). 
f) a organização supracitada não foi punida com as sanções elencadas nas alíneas a, b, c 
e d – Inciso V do Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014). 
g) a organização supracitada não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos. (Art. 39 – Inciso VI – Lei Federal nº 
13.019/2014). 
h) na organização supracitada não há dirigente pessoas enquadradas nas vedações 
concernentes às alíneas a, b e c – Inciso VII do Art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014). 

 
Tenho ciência da minha responsabilidade em informar qualquer alteração que ocorra nas 
informações afirmadas acima, sob pena de suspensão ou cancelamento da parceria firmada 
com o Município de Teófilo Otoni/MG. 

 
Teófilo Otoni/MG, xx de xxx, de xxxxx 

 
_________________________________________________________ 

Assinatura 

(Função do declarante na Organização) 

 

 

 

 



                                           

ANEXO V 
 

FICHA DE DADOS CADASTRAIS PARA CELEBRAÇAO DA PARCERIA 
 

Dados necessários para redação do plano de trabalho e minuta de parceria:  
 
DA ORGANIZAÇÃO  
 
1) Nome da entidade: _________________________________________________ 

2) CNPJ: ___________________________________________________________ 

3) Endereço: ________________________________________________________ 

4) Telefone: ________________________________________________________ 

5) Email: ___________________________________________________________ 

6) Telefone: _________________________________________________________ 

7) Email: ___________________________________________________________ 

8) Site: ____________________________________________________________ 

9) Membros da diretoria (nome completo e função de todos): 
__________________________________________________________________  

10) Corpo técnico (nome completo e função de todos): 
__________________________________________________________________ 

10) Corpo técnico (nome completo e função de todos): 
__________________________________________________________________ 

11) Conselho fiscal (nome completo e função de todos): 
__________________________________________________________________ 

 
DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO  
 
1) Nome completo: ___________________________________________________  

2) CPF: ____________________________________________________________  

3) RG: _____________________________________________________________ 

4) Endereço: _________________________________________________________  

5) Telefone: ________________________________________________________ 

6) Cargo na entidade: _________________________________________________  

7) Eleito em: ________________________________________________________ 

8) Vencimento do mandato: ____________________________________________  
 
 
DADOS BANCÁRIOS  
 
1) Banco: __________________________________________________________  

2) Agencia: ________________________________________________________  

3) Número da conta:__________________________________________________  
 
 
 
 



                                           

 
 
 
 
 
 

ANEXO VI  

 

 

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

 

 

Por meio do presente instrumento, a Organização da Sociedade Civil sem fins 

lucrativos ______________________________________ - CNPJ nº 

___________________, AUTORIZA a equipe técnica de Monitoramento e Avaliação 

da Secretaria Municipal de ______________________, a comparecer as 

dependências da referida instituição, para avaliação in loco, obtendo assim as 

informações necessárias ao perfeito cumprimento do dispositivo legal constante na 

Seção VII, art. 58 à 60 da Lei 13.019/14 – Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil. 

 

 

 

Teófilo Otoni/MG, ______ de ________ de 20___ 

 

 

 

_______________________________ 

Dirigente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                           

 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 

 

 

 

DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ENTREGA DE CÓPIA DE MANUAL DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

 

Em atendimento ao Art. 63 – parágrafo 1º da Lei Federal nº 13.019/2014, declaro 

que foi-me entregue cópia do Manual de Prestação de Contas dos Termos de 

Colaboração e Termos de Fomento do Município de Teófilo Otoni/MG e este 

subsidirá a futura prestação de contas dos recursos recebidos por esta entidade. 

Declaro também ter ciência que o Manual em epígrafe encontra-se disponibilizado 

no Portal das Parcerias: http://www.teofilootoni.mg.gov.br/novo/portal-das-parcerias/   

 

 

Teófilo Otoni/MG, ___/___/___ 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da entidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           

 

 

 
ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 2º - INCISO I – ALÍNEA A DA 

LEI FEDERAL Nº 13.019/2014  

 

 

Em atendimento ao Art. 2 – Inciso I – Alínea A da Lei Federal nº 13.019/2014, a 

entidade: ..., pessoa jurídica de direito privado, entidade sem fins lucrativos, inscrita 

no CNPJ sob nº. .........., com sede nesta Cidade à ..........., neste ato representado 

pelo seu presidente/diretor(a), Sr(a). ....., inscrito no CPF sob o n° ......, doravante 

denominado ENTIDADE, DECLARA que, todos os excedentes e ou sobras de todas 

as atividades econômicas realizadas durante o evento: ........... são reinvestidas na 

consecução do objeto social da entidade supracitada, de forma imediata ou por meio 

de constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva e, também DECLARA que, 

por ser entidade privada sem fins lucrativos a entidade ............. - CNPJ sob nº. 

........... não distribui entre seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 

empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas 

atividades, conforme preconiza a Lei Federal nº 13.019/2014 – Art. 2 – Inciso I – 

Alínea A. 

 

 

Teófilo Otoni/MG, xx/xx/20XX 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da entidade  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


