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Resolução Nº 06/2021 

Altera o caput do art. 4º da Resolução nº 02 de 25 

de abril de 2018, 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. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos Da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni- 

CMDCA-TO, no uso de suas atribuições legais, e considerando aprovação em assembleia geral 

realizada em 22 de Fevereiro de 2021; 

Resolve: 

Art. 1º - Fica alterado o caput do art. 4º da Resolução CMDCA-TO nº 02 de 25 de abril de 

2018, a fim de organizar a administração da captação de recursos através do Fundo para a Infância e 

Adolescência de Teófilo Otoni - FIA pelas organizações autorizadas, que passa a vigorar com a 

seguinte alteração: 

“Art. 4º - O prazo de validade do Certificado de Captação é de no mínimo 24 (vinte e 

quatro) meses a contar da data da sua concessão, acrescido o número de dias e meses até o último 

dia útil do ano de encerramento da sua validade.” 

Art. 2º - Fica alterado o prazo de validade dos Certificados de Autorização para Captação de 

Recursos (CAC) emitidos através da Resolução CMDCA-TO nº 14 de 12 de dezembro de 2020, 

conforme o disposto no artigo anterior, os quais vigorarão até o dia 30 de dezembro de 2022. 

Art. 3º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Teófilo Otoni, 22 de fevereiro de 2021. 

 

Rodrigo Wolff da Penha 

Presidente do CMDCA 

(Original Assinado) 
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