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RESOLUÇÃO Nº 01/2018 
 

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.  

 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni –

CMDCA - TO, no uso de suas atribuições, 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 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: 

 

 



CAPÍTULO I 

DAS REGRAS E PRINCÍPIOS GERAIS 

 

Art. 1º - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni é 

vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni, 

órgão formulador, deliberativo e controlador das ações de implementação da política dos direitos 

da criança e do adolescente, responsável por gerir os fundos, fixar critérios de utilização e o 

plano de aplicação dos seus recursos, conforme o disposto no § 2º do art. 260 da Lei n° 8.069, de 

1990. 

 

Parágrafo único - A administração operacional e contábil do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente será feita pela Secretaria Municipal de Fazenda, sendo vedada 

qualquer movimentação de recursos sem autorização expressa do plenário do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da lei. 

 

Art. 2º - Serão contemplados apenas projetos de entidades credenciadas no CMDCA-TO. 

 

Parágrafo único - Entenda-se como entidades credenciadas aquelas regularmente 

inscritas no CMDCA-TO.  

 

Art. 3º - As normas para captação, aplicação de recursos, apresentação, análise e aprovação de 

projetos e celebração de parcerias com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência de 

Teófilo Otoni, tem como objetivos específicos promover: 

I - Políticas de proteção especial à criança e ao adolescente, caracterizadas pelo 

desenvolvimento de programas nos seguintes regimes: 

- orientação e apoio sócio-familiar; 

- apoio sócio-educativo em meio aberto; 

- colocação familiar; 

- abrigo; 

- prestação de serviços à comunidade; 

- liberdade assistida; 

- práticas de atenção integral, nos aspectos biopsicossociais, às crianças e          

adolescentes, com ênfase na prevenção. 

II - a erradicação da violência sexual de todas as formas, praticadas contra crianças e 

adolescentes; 

III - a erradicação de qualquer forma de trabalho infantil e a proteção do trabalhador 

adolescente, conforme a Lei; 

IV - capacitação e encaminhamento do adolescente ao mercado de trabalho; 

V - implementação das políticas de criação e fortalecimento do conselho de direitos, 

conselhos tutelares e fundo municipal, com ênfase na capacitação de conselheiros; 

VI - implantação e implementação do SIPIA - Sistema de Informação para a Infância e 

Adolescência; 

VII - implementação de campanhas e ações de comunicação que visem a formação de 

opinião pública favorável aos princípios legais, preconizados no Estatuto da Criança e do 

adolescente; 

VIII - realização de projetos de estudos e pesquisas, visando a elaboração de diagnósticos 

e desenvolvimento de tecnologias de novos modelos de atendimento à criança e ao adolescente; 



IX - capacitação para operadores do sistema de garantia de direitos da criança e do 

adolescente, inclusive educadores e gestores sociais; 

X - desenvolvimento de projetos e programas com ênfase no protagonismo infanto – 

juvenil; 

XI - o atendimento a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS EM RELAÇÃO AO 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Art. 4º - Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação ao 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo das demais atribuições:  

I - elaborar e deliberar sobre a política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente no seu âmbito de ação; 

II - promover a realização periódica de diagnósticos relativos à situação da infância e da 

adolescência bem como do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

âmbito de sua competência;  

III - elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem 

implementados no âmbito da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos 

da criança e do adolescente, e as respectivas metas, considerando os resultados dos diagnósticos 

realizados e observando os prazos legais do ciclo orçamentário;   

IV - elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo, considerando as 

metas estabelecidas para o período, em conformidade com o plano de ação; 

V - elaborar editais fixando os procedimentos e critérios para a aprovação de projetos a 

serem financiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, em 

consonância com o estabelecido no plano de aplicação e obediência aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade; 

VI - publicizar os projetos selecionados com base nos editais a serem financiados pelo 

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

VII - monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, por intermédio de balancetes trimestrais, relatório financeiro e o balanço anual do 

Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, sem prejuízo de outras formas, garantindo a 

devida publicização dessas informações, em sintonia com o disposto em legislação específica; 

VIII - monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações financiadas com os recursos 

do Fundo, segundo critérios e meios definidos, bem como solicitar aos responsáveis, a qualquer 

tempo, as informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação das atividades apoiadas 

pelo Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

IX - desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos para o  

Fundo; e 

X - mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboração e implementação da 

política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, 

bem como na fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.   

 



Parágrafo único - Para o desempenho de suas atribuições, o Poder Executivo deverá 

garantir ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente o suficiente e necessário suporte 

organizacional, estrutura física, recursos humanos e financeiros. 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS RECURSOS DO FIA 

 

Art. 5º - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente terá como receitas: 

I - recursos públicos que lhe forem destinados, consignado no Orçamento da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive mediante transferências do tipo “fundo a 

fundo” entre essas esferas de governo, desde que previsto na legislação específica; 

II - doações de pessoas físicas e jurídicas, sejam elas de bens materiais, imóveis ou 

recursos financeiros; 

III - destinações de receitas dedutíveis do Imposto de Renda, com incentivos fiscais, nos 

termos do Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações pertinentes; 

IV - contribuições de organismos governamentais e não governamentais, de organismos 

municipais, estadual, nacional e internacional; 

V - o resultado de aplicações no mercado financeiro, observada a legislação pertinente;  

VI - recursos provenientes de multas, concursos de prognósticos, dentre outros que lhe 

forem destinados; 

VII - contribuições resultantes de campanhas de captação promovidas por órgãos 

públicos e entidades não governamentais; e 

VIII - resultados de aplicações financeiras das disponibilidades temporárias. 

 

Art. 6º - Os recursos consignados no orçamento do Município comporão o orçamento do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de forma a garantir a execução dos planos 

de ação elaborados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.   

 

Art. 7º - O saldo financeiro positivo apurado no balanço do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente deve ser transferido para o exercício subseqüente, a crédito do mesmo fundo, 

conforme determina o art. 73 da Lei n° 4.320 de 1964. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS 

 

Art. 8º - Os recursos do FIA serão exclusivamente aplicados em projetos a serem executados na 

área de abrangência do Município de Teófilo Otoni.  

 

Art. 9º - A definição quanto à utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni competirá única e exclusivamente ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni.   

§ 1º - Dentre as prioridades e projetos aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente será facultado ao doador/destinador indicar aquele ou aqueles de 

sua preferência para a aplicação dos recursos doados/destinados.   



§ 2º - As indicações previstas acima poderão ser objeto de termo de compromisso 

elaborado ou aprovado pelo Conselho dos Direitos para formalização entre as partes.   

 

Art. 10 - Será vedada a utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescente para despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus 

objetivos ou serviços determinados pela lei que o instituiu, exceto em situações emergenciais ou 

de calamidade pública previstas em lei. Esses casos excepcionais devem ser aprovados pelo 

plenário do CMDCA-TO.   

 

Parágrafo único - Além das condições estabelecidas no caput, será vedada ainda a 

utilização dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente para: 

I - a transferência sem a deliberação do respectivo Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente;  

II - pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar; 

III - manutenção e funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

IV - o financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que 

disponham de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente. 

 

Art. 11 - A aplicação de recursos do FIA será amplamente divulgada e far-se-á mediante 

Chamamento Público Editalício. 

§ 1º - Os Editais terão como foco as prioridades de ação definidas pelo CMDCA-TO, que 

estarão em consonância com os planos de ação e aplicação. 

§ 2º - Poderão ser aplicados recursos em projetos a serem executados diretamente por 

entidades sociais sem fins lucrativos nos termos do artigo 2º desta Resolução e devidamente 

aprovados pelo CMDCA-TO, sendo que estes poderão ser propostos: 

I - Diretamente pelas entidades sociais executoras; 

II - Por órgãos públicos e privados sem fins econômicos que identifiquem no projeto 

apresentado a entidade social ou rede de entidades sociais sem fins lucrativos responsáveis pelo 

recebimento dos recursos e execução do objeto. 

§ 3º - Para o repasse dos recursos referentes ao projeto aprovado será firmado Termo de 

Fomento ou Termo de Colaboração diretamente com a entidade social sem fins lucrativos 

responsável por sua execução. 

 

Art. 12 - Será facultado ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente chancelar 

projetos mediante edital específico.   

§ 1º - Chancela deve ser entendida como a autorização para captação de recursos ao 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente destinados a projetos aprovados pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, segundo o disposto no art. 4º 

desta Resolução.   

§ 2º - A captação de recursos ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

referida no parágrafo anterior, deverá ser realizada pela instituição proponente para o 

financiamento do respectivo projeto.   

§ 3º - O tempo de duração entre a aprovação do projeto e a captação dos recursos não 

deverá ser superior a 2 (dois) anos.   



§ 4º - Decorrido o tempo estabelecido no parágrafo anterior, havendo interesse da 

instituição proponente e do CMDCA-TO, o projeto poderá ser submetido a um novo processo de 

chancela.   

§ 5º - 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 para a sua 

realização.   

 

Art. 13 - Dos recursos captados por entidades sociais sem fins lucrativos e órgãos 

governamentais e privados sem fins econômicos, serão estabelecidos percentuais a serem 

aplicados no custeio direto do projeto previamente aprovado e a serem retidos no Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA) a fim de serem aplicados na 

universalidade da política de atendimento à população infantojuvenil, nos termos desta 

Resolução.  

§ 1º - Do montante captado através do FIA por entidades sociais sem fins lucrativos para 

custeio dos projetos previamente aprovados, serão destinados 80% (oitenta por cento) para a 

aplicação na sua realização, e os demais 20% (vinte por cento) comporão saldo a ser aplicado na 

universalidade da política. 

§ 2º - Do montante captado através do FIA por órgãos governamentais e privados sem 

fins econômicos para custeio dos projetos previamente aprovados, serão destinados no máximo 

70% (setenta por cento) para a aplicação na sua realização, e no mínimo 30% (trinta por cento) 

comporão saldo a ser aplicado na universalidade da política. 

§ 3º - Estão ressalvadas de retenção a destinação de verbas específicas repassadas pelos 

Governos Federal e Estadual, e aquelas destinadas à realização de projetos previamente 

aprovados pelo CMDCA-TO para apresentação a Editais específicos de outros 

órgãos/instituições cujos objetivos claramente não possibilitem esta previsão como ação. 

§ 4º - Os recursos captados através do FIA para custear projetos que não foram 

submetidos à prévia aprovação e autorização pelo CMDCA-TO serão integralmente retidos para 

aplicação na universalidade da política. 

 

Art. 14 - Do montante dos recursos captados retidos para composição de saldo do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com utilização a ser deliberada pelo 

CMDCA-TO, 20 % (vinte por cento) serão destinados a projetos apresentados por entidades que 

prestam Serviços de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente no município, nos 

termos de Resolução específica. 

 

Art. 15 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente emitirá comprovante 

de destinação ao FIA em nome do doador/destinador, encaminhará à Secretaria Municipal de 

Fazenda as informações necessárias e acompanhará os relatórios de realização da Declaração de 

Benefícios Fiscais junto à Receita Federal, assegurando que sejam realizados os devidos 

procedimentos, segundo o disposto no artigo 260 da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), com suas alterações. 

 

Art. 16 - O nome do doador/destinador ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, os 

montantes destinados ou os projetos apoiados somente poderão ser divulgados mediante sua 

autorização expressa, respeitado o que dispõe o Código Tributário Nacional. 

 

 



CAPÍTULO V 

DA ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO 

 

Art. 17 - As entidades sociais sem fins lucrativos candidatas à execução de projetos com 

recursos do FIA, deverão apresentar o Plano de Trabalho de acordo com Resoluções e Editais a 

serem publicados pelo CMDCA-TO.  

§ 1º - Os Planos de Trabalho de projetos candidatos à Certificação de Autorização para 

Captação de Recursos para campanhas de destinação de percentual do Imposto de Renda Devido 

deverão ser apresentados em formulário próprio disponibilizado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA-TO; 

§ 2º - Os projetos deverão apresentar, com clareza, os objetivos relacionados à promoção 

dos direitos da criança e do adolescente, em consonância com os objetivos estabelecidos em 

Edital específico. 

 

Art. 18 - Os candidatos à realização de projetos com recursos do FIA deverão estar em 

condições de apresentar as documentações exigidas pelo Município nos termos da lei para 

formalização de parcerias. 

 

Parágrafo único – As entidades que mantêm parceria com a Municipalidade deverão ter 

aprovada a prestação de contas correspondente a transferências anteriores, e se 

comprometerem a realizar a prestação de contas para a execução do projeto aprovado 

conforme disposto no respectivo instrumento legal de formalização.  

 

Art. 19 - Os projetos apresentados com vistas à obtenção de recursos do FIA serão analisados 

por comissão definida em assembleia do CMDCA-TO.   

 

Parágrafo único: A Entidade e / ou Instituição com assento no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente que apresentar projeto a ser financiado, não poderá 

participar da comissão de análise do mesmo e se absterá do direito de voto sobre a sua 

aprovação em reunião do CMDCA-TO.  

 

 

CAPÍTULO VI 

DA CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS 

 

Art. 20 - A aprovação do Projeto pelo CMDCA-TO será publicada e comunicada ao proponente 

e, quando se tratar de edital para realização de projetos com recursos já existentes no FIA, o 

Plano de Trabalho correspondente e a documentação exigida serão encaminhados pela entidade 

sem fins lucrativos à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, em número de vias 

solicitados e nos prazos fixados para a celebração do respectivo instrumento legal de 

formalização da parceria. 

 

Parágrafo único - A destinação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, em qualquer caso, dependerá de prévia deliberação em plenária do 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, devendo a resolução ou ato administrativo 

equivalente que a materializar ser anexada à documentação respectiva, para fins de controle de 

legalidade e prestação de contas. 



CAPÍTULO VII 

DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO 

 

Art. 20 - Os recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente utilizados para o 

desenvolvimento, total ou parcial, de projetos desenvolvidos por entidades governamentais ou 

não governamentais devem estar sujeitos à prestação de contas de gestão aos órgãos de controle 

interno do Poder Executivo e ao CMDCA-TO, bem como ao controle externo por parte do Poder 

Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.   

 

Art. 21 - O CMDCA-TO utilizará os meios ao seu alcance para divulgar amplamente: 

I - as ações prioritárias das políticas de promoção, proteção, defesa e atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente; 

II - os prazos e os requisitos para a apresentação de projetos a serem beneficiados com 

recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

III - a relação dos projetos aprovados em cada edital, o valor dos recursos previstos e a 

execução orçamentária efetivada para implementação dos mesmos;   

IV - o total das receitas previstas no orçamento do Fundo para cada exercício; e   

V - os mecanismos de monitoramento, de avaliação e de fiscalização dos resultados dos 

projetos beneficiados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente.   

 

Art. 22 - Nos materiais de divulgação das ações, projetos e programas que tenham recebido 

recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve ser obrigatória a 

referência ao CMDCA-TO e ao FMDCA-TO como fonte pública de financiamento.  

 

 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 23 - A utilização dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente para a execução de projetos e outras ações deve se sujeitar às exigências da Lei n° 

13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, bem como à outra legislação específica que 

regulamente a devida formalização no âmbito do Município. 

 

Art. 24 - Os casos omissos serão resolvidos em Assembleia Geral do CMDCA-TO. 

 

Art. 25 - Esta Resolução entra em vigor no dia 25 de abril de 2018, data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução CMDCA-TO nº 007 de 09 de 

outubro de 2007. 

 

Teófilo Otoni, 25 de abril de 2018. 

 

 

Verdiana Aparecida Braz da Silva 

Presidente do CMDCA- Teófilo Otoni 

 

 


