
  

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE TEÓFILO OTONI-MG 
Criado pela Lei Municipal nº 3.325 de 04 de abril de 1991 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 02/2018 

 

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 fundamentado no Disposto no Artigo 260 e 

parágrafos da Lei nº 8.069/90, e 

 

CONSIDERANDO a realidade local da captação de recursos através do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e as demandas de promoção e proteção das crianças e 

adolescentes no município; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Ordinária nº 6.521/2012, que estabelece novos 

parâmetros relativos à Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências; 

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 Resolução Conanda nº 194 de 10 de Julho de 2017, que inclui o 

parágrafo 2° do artigo 16 da Resolução Conanda nº 137, de 21 de janeiro de 2010; 

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 n
os

 8.429, de 2 de junho de 1992, e 

9.790, de 23 de março de 1999; 

 

RESOLVE: 

                           

Art. 1º - Estabelecer os parâmetros referentes à concessão, captação e destinação 

de recursos obtidos com o Certificado de Autorização para Captação - CAC, Instrumento de 

Certificação para captação de recursos financeiros junto às pessoas físicas e jurídicas, objeto 

de renúncia fiscal deliberada pela Receita Federal, destinados a financiar Planos de Trabalho 

apresentados por Órgãos Governamentais e Entidades Não-Governamentais, através do FIA - 

Fundo para a Infância e Adolescência.  



  

§ 1º - A apresentação de Planos de Trabalho para obtenção de CAC será precedida 

de Chamamento Público voltado a selecionar ações segundo áreas de atuação, custos e prazos 

a serem estabelecidos pelo CMDCA-TO através da publicação de Editais, conforme o 

disposto na Resolução CMDCA-TO nº 01/2018. 

§ 2º - Os Editais de Chamamento Público serão amplamente divulgados no sítio 

eletrônico oficial do órgão, no site da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, e disponibilizado 

sempre que possível em meios adicionais de divulgação. 

§ 3º - Os Editais informarão a natureza da parceria a ser firmada com o Município 

– Termo de Fomento ou Termo de Colaboração, bem como todos os dados e informações 

necessários para que as organizações da sociedade civil possam apresentar suas propostas em 

consonância com os objetivos pretendidos e o disposto na Lei nº 13.019/2014.  

Art. 2º - Somente entidades credenciadas no CMDCA-TO, conforme o disposto 

no art. 2º da Resolução CMDCA-TO nº 01/2018, e que estejam em regular funcionamento 

poderão apresentar Planos de Trabalho para obtenção do CAC. 

§ 1º - O Plano de Trabalho deverá ser apresentado em formulário padrão a ser 

disponibilizado e publicado pelo CMDCA-TO; 

§ 2º - O Plano de Trabalho deverá conter minimamente: 

 I - a descrição da realidade objeto da parceria; 

II - o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos propostos;  

III - as ações a serem executadas e as metas a serem atingidas; 

IV - os indicadores que aferirão o cumprimento das metas;  

V - a forma de execução das atividades ou dos projetos; 

VI - os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 

VII - o valor global. 

Art. 3º - Os Planos de Trabalho apresentados ao CMDCA-TO para obtenção do 

CAC serão avaliados pelas Comissões Temáticas segundo os critérios fixados por Edital e em 

consonância com a Resolução CMDCA-TO nº 01/2018.  

§ 1º - O CMDCA-TO poderá estabelecer uma ou mais comissões de seleção, 

observado o princípio da eficiência.  

§ 2º - O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar 

do processo de seleção quando verificar que tenha participado, nos últimos cinco anos, como 

associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organização da 

sociedade civil participante do chamamento público.  

I -  A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a 

continuidade do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organização da 

sociedade civil e a Prefeitura Municipal.  

II - O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar 

a realização ou continuidade do processo de seleção. 

§ 3º Os Planos de Trabalho aprovados pelas comissões de seleção serão 

submetidos à Plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

conforme o disposto no artigo 19, parágrafo único, da Resolução CMDCA-TO nº 01/2018, 

que ratificada a aprovação convocará a entidade beneficiária para receber o CAC. 



  

§ 4º A chancela do projeto não obrigará seu financiamento pelo Fundo Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, caso não tenha sido captado valor suficiente.   

Art. 4º - O prazo de validade do Certificado de Captação é 24 (vinte e quatro) 

meses, a contar da data da sua concessão. 

§ 1º - Encerrado o prazo estabelecido, havendo interesse da instituição proponente 

e do CMDCA-TO, os projetos aprovados poderão ser submetidos a um novo processo de 

chancela.   

§ 2º - O CAC poderá ser anulado, por decisão da Assembleia Ordinária do 

CMDCA-TO, em caso do não cumprimento dos prazos e/ou relatórios desfavoráveis emitidos 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, por Comissão Municipal e/ou 

por Comissão de Acompanhamento do CMDCA-TO, ficando assegurado o direito de pedido 

de reconsideração no prazo de 30 (trinta) dias; 

§ 3º - Em caso de anulação do CAC, o valor captado ficará sob a responsabilidade 

do CMDCA-TO, que poderá aplicá-lo em outras ações, em consonância com a Resolução 

CMDCA-TO nº 01/2018 de 25 de abril de 2018, dando ciência do fato ao destinador. 

Art. 5º - Realizada a captação, a entidade beneficiária e os destinadores serão 

responsáveis por informar imediatamente ao CMDCA-TO, apresentando declaração do 

destinador que identifique seu nome, CPF ou CNPJ, o valor destinado, a data da doação, 

nome da entidade, e respectivo projeto apoiado se for o caso, contendo em anexo cópia do 

comprovante bancário de destinação realizado à favor do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni (FMDCA). 

§ 1º - O CMDCA-TO emitirá recibo que contenha seu nome, Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica (CNPJ) e endereço, em favor do doador/destinador de acordo com o 

disposto no artigo 260-D da Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 (ECA), assinado por pessoa 

competente e por seu presidente, especificando número de ordem, nome, CNPJ ou Cadastro 

de Pessoas Físicas (CPF) do doador, data da doação e valor efetivamente recebido, e ano-

calendário a que se refere a doação. 

§ 2º - No caso de doação em bens, o comprovante deve conter ainda a 

identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao 

comprovante, informando também se houve avaliação, o nome, CPF ou CNPJ e endereço dos 

avaliadores, sendo que o doador deverá ainda atender o disposto no artigo 260-E da Lei nº 

8.069 de 13 de Julho de 1990 (ECA). 

§ 3º - Uma vez identificado o destinador e os valores/bens destinados, o CMDCA-

TO deverá formalizar a informação à Secretaria Municipal de Fazenda e solicitar a sua 

inclusão na Declaração de Benefícios Fiscais (DBF) junto à Receita Federal, dentro dos 

prazos fixados legalmente. 

§ 4º - A destinação de recursos cuja respectiva declaração mencionada no caput 

deste artigo não identificar o nome da entidade e/ou do projeto patrocinado será integrada à 

universalização da receita. 

Art. 6º - Os recursos captados durante o período de validade do CAC serão 

aplicados na realização do Plano de Trabalho patrocinado e na universalidade da política 

respeitados os percentuais estabelecidos no artigo 13 da Resolução CMDCA-TO nº 01/2018. 

Parágrafo Único - O valor arrecadado poderá financiar o projeto total ou 

parcialmente, de acordo com os montantes obtidos.  

I - Quando a receita captada for insuficiente para o financiamento total do projeto 

e represente no mínimo 25% do montante do mesmo, poderá a entidade redimensioná-lo em 



  

novo plano de trabalho de mesmo objeto, observando as prioridades nele consignadas e 

compatibilizando-o com o valor arrecadado, cujo ajuste deverá ser aprovado pelo CMDCA-

TO; 

II - Quando ao término do período de validade do CAC a receita captada por uma 

entidade sem fins lucrativos ou órgão governamental for inferior ao mínimo de 25% do 

montante do Plano de Trabalho aprovado, e sendo o valor captado considerado insuficiente 

para o alcance dos objetivos propostos, ficará a critério do CMDCA-TO a sua incorporação ao 

saldo geral do FIA para posterior deliberação sobre sua destinação; 

III - Quando a receita captada por uma entidade sem fins lucrativos ou órgão 

governamental for superior ao somatório dos montantes dos seus respectivos projetos 

certificados para captação, terá seu excedente incorporado ao saldo para universalização da 

política. 

Art. 7º - As deliberações do CMDCA-TO sobre os repasses dos recursos captados 

a serem aplicados nos Planos de Trabalho patrocinados serão realizadas em duas etapas no 

ano, para as receitas que atenderam os percentuais mínimos para tanto e considerando o 

disposto no artigo 6º desta Resolução. 

§ 1º - A primeira etapa parcial ocorrerá no mês de outubro, decorridos os 

primeiros 6 (seis) meses do ano fiscal de referência da Campanha, e a segunda etapa parcial 

após os seis meses subsequentes, no mês de maio, quando do término da mesma. 

§ 2º - Para a deliberação do repasse para fins de execução do projeto patrocinado, 

a receita arrecadada deverá ser equivalente ou superior ao mínimo de 25% do total do 

orçamento proposto para sua execução.    

§ 3º - No caso de arrecadação de receitas superiores a 50% do total orçado para a 

execução do Plano de Trabalho patrocinado anteriormente aos prazos estabelecidos no 

parágrafo primeiro deste artigo, poderá a entidade captadora solicitar ao CMDCA-TO a 

deliberação imediata de repasse dos recursos e encaminhamento de solicitação de termo de 

parceria com o Município, apresentando para análise e aprovação novo plano de trabalho de 

mesmo objeto, observando as prioridades consignadas e compatibilizando-o com o valor 

arrecadado. 

 § 4º - Formalizada a parceria com o Município para o recebimento dos recursos, e 

sendo o valor arrecadado e repassado inferior a 100% do total do orçamento do Plano de 

Trabalho originalmente aprovado, durante a validade do CAC poderá haver a continuidade 

das arrecadações para o mesmo até a integralização do orçamento total aprovado para sua 

execução completa. 

I - Para o repasse das receitas arrecadadas posteriormente à consolidação do termo 

de parceria com o Município será solicitada a formalização de Termo Aditivo ao mesmo, 

respeitando-se o percentual mínimo estabelecido no parágrafo anterior; 

II - Mediante a iminência de término do prazo de validade do termo de parceria 

firmado com o Município, será assegurada em tempo hábil a deliberação do repasse das 

demais receitas arrecadadas através de aditivo, ainda que em percentual inferior ao mínimo 

estabelecido no parágrafo anterior, desde que os valores sejam suficientes para consecução de 

ações propostas no Plano de Trabalho. 

Art. 8º - Os resultados da Campanha de Arrecadação através do FIA, informando 

os montantes captados, nomes das entidades com respectivos projetos apoiados e valores 

captados será divulgado no sítio eletrônico oficial do órgão no site da Prefeitura Municipal de 

Teófilo Otoni.  



  

Parágrafo Único - O nome do destinador ao Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente somente poderá ser divulgado mediante sua autorização expressa, 

respeitado o que dispõe o Código Tributário Nacional. 

Art. 9º - As parcerias a serem formalizadas com o Município através do FIA, 

conforme o disposto no artigo 7º desta Resolução, serão solicitadas via ofício do CMDCA-TO 

endereçado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, acompanhado da 

Resolução de deliberação pela plenária e dos Planos de Trabalho aprovados e que serão 

executados. 

§1º - Para que esteja apta ao recebimento do recurso financeiro, a entidade 

captadora apresentará à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação os 

documentos e os pré-requisitos solicitados para a elaboração do instrumento legal de 

formalização com o Município. 

§2º - Os recursos adicionais captados posteriormente à formalização da parceria 

com o Município para a execução de um Plano de Trabalho, respeitados o limite máximo do 

valor total do seu orçamento aprovado pelo CMDCA-TO e o período de validade do 

respectivo CAC, serão repassados à entidade beneficiária mediante solicitação de Termo 

Aditivo ao instrumento em vigor, ao qual deverá ser anexada a planilha orçamentária a ser 

executada. 

Art. 10 - A entidade beneficiária prestará contas à Secretaria Municipal de 

Assistência Social e Habitação dos recursos financeiros destinados à execução do Plano de 

Trabalho parceirizado, em consonância com a legislação e normas vigentes, e encaminhará 

cópia da mesma para o CMDCA-TO. 

Parágrafo Único -  A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação 

manterá o CMDCA-TO informado acerca da regularidade no uso dos recursos, mediante 

apresentação de relatório.  

Art. 11 - A fiscalização, a supervisão técnica e a avaliação da prestação de contas 

dos contratos celebrados, serão realizadas pela Secretaria de Assistência Social e Habitação, 

tendo o CMDCA-TO direitos plenos aos respectivos relatórios. 

Parágrafo Único - O acompanhamento da aplicação dos recursos do FIA, da 

implementação dos programas, projetos e atividades beneficiadas, são de competência do 

CMDCA-TO, cujos registros deverão ser explicitados em relatório por escrito. 

Art. 12 - Os casos omissos serão resolvidos em Assembleia Geral do CMDCA-

TO. 

Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Resolução CMDCA-TO nº 008 de 16 de outubro de 

2007. 

 

Teófilo Otoni, 25 de abril de 2018. 

 

 

 

Verdiana Aparecida Braz da Silva 

Presidente do CMDCA- Teófilo Otoni 


