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RESOLUÇÃO Nº 04/2018 

Dispõe sobre a divulgação de planos de trabalho 

aprovados para execução com recursos captados 

pelas entidades através do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo 

Otoni – FMDCA-TO.  

 
 
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 05 de junho de 2018 e considerando as 

Resoluções CMDCA-TO nº 01/2018, nº 02/2018 e nº 03/2018; 

 

 
RESOLVE: 

 

 
Art.1º - Aprovar os projetos indicados pelas Entidades Sociais com as respectivas 
readequações realizadas nos termos da Resolução nº 03/2018, para execução com 
recursos captados por estas através de destinações ao Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – FMDCA-TO, conforme seguem listados: 
 

 Entidades Nome do Projeto Nº de 
CAC 

Valor 
(R$) 

01 APAE – Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 

Do esporte a 
sustentabilidade 

06/2016 5.117,00 

02 APJ – Associação Aprender 
Produzir Juntos 

Cultura Viva – Oficinas de 
música 

19/2016 4.600,00 

03 APJ – Associação Aprender 
Produzir Juntos 

Cultura Viva – Oficinas de 
teatro 

20/2016 5.600,00 

04 APJ – Associação Aprender 
Produzir Juntos 

Cultura Viva – Oficinas de 
capoeira 

22/2016 4.200,00 

05 Centro Comunitário Estrela da 
Esperança 

Quem ama protege 02/2015 8.592,00 

06 Creche Lar da Criança Aproveitando a vida 
brincando 

05/2015 6.894,00 

07 Instituto Educacional Raio de 
Luz 

Saber lutar, saber vencer 17/2016 6.000,00 

Total 41.003,00 

 
Art. 2º - Os demais recursos captados pelas entidades e com repasses não 
deliberados devido ao não atendimento aos requisitos estabelecidos nas Resoluções nº 
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01/2018, nº 02/2018 e nº 03/2018 permanecerão retidos no FIA até nova Resolução do 
CMDCA-TO autorizativa de sua execução.  
 
Art. 3º - O prazo para a apresentação da documentação necessária à formalização do 
convênio será até às 13 horas do dia 05 de julho de 2018. 
 
Art. 4º - Não serão aceitas as documentações entregues fora do prazo estabelecido no 
artigo anterior, ficando a critério da assembleia do CMDCA-TO as deliberações sobre 
os encaminhamentos a respeito. 
 
Art. 5º - Para formalização de Termo de Fomento com a Prefeitura Municipal de Teófilo 
Otoni e recebimento dos recursos para execução dos projetos aprovados, as 
respectivas entidades responsáveis deverão entregar os seguintes documentos na 
Sala dos Conselhos, localizada na Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Habitação, à Av. Dr Luiz Boali, s/nº, CAIC, Castro Pires, observando-se se o prazo 
estipulado no parágrafo anterior, aos cuidados da Secretária Executiva: Daian 
Marqueza Wolff, os documentos abaixo relacionados: 
   
a) 04 (quatro) vias rubricadas em todas as páginas e assinadas nos espaços 

específicos do Plano de aplicação dos recursos (Plano de Trabalho aprovado e 
corrigido);  

b) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, 
demonstrando que a Instituição existe há no mínimo, um ano; 
c) 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;  
d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 
proponente, mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Estado;  
e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 
proponente mediante apresentação de certidão emitida pela Secretaria competente do 
Município;  
f) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
mediante apresentação de certidão emitida pela Caixa Econômica Federal; 
g) prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;  
h) 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; 
i) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
j) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e 
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas – CPF da Secretaria Federal do Brasil – RFB de cada um deles;  
k) Cópia de comprovante de endereço declarado; 
l) Declaração de Cumprimento dos Condicionantes Legais devidamente assinada pelo 
responsável legal pela organização – Modelo: Anexo I; 
m) Declaração sobre as vedações de celebração de parceria devidamente assinada 
pelo responsável legal pela organização – Modelo: Anexo II. 
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n) Ficha de Dados Cadastrais para a celebração de parceria devidamente preenchida 
pela organização da sociedade civil – Modelo: Anexo III. 
o) Comprovação de propriedade do prédio ou prova de direito de sua utilização; 
p) Laudo Técnico firmado por profissional registrado do CREA responsabilizando-se 
pelas condições de habitabilidade do prédio para o fim proposto; 
q) Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros; * Artigo 34, inciso I e IV da Lei 13.019/14. 
 
Parágrafo primeiro - Serão admitidas fotocópias sem autenticação cartorial, desde 
que os respectivos documentos originais sejam apresentados, para a devida 
autenticação pela Comissão de Seleção e Pactuação ou servidor apto para praticar tal 
ato. 
 
Parágrafo segundo - Os documentos retirados da internet, que poderão ser 
apresentados em cópias não autenticadas, terão sua autenticidade certificada junto aos 
sites dos órgãos emissores para fins de habilitação da proponente à parceria. 
 
Art 6º - A ausência de documentos, apresentação dos documentos incompletos ou em 
desacordo com o previsto no rol de documentos do artigo 5º desta Lei, inabilitará a 
proponente à parceria. 
 
 
Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

 
Teófilo Otoni, 05 de junho de 2018 

 
___________________________________ 

Verdiana Aparecida Braz da Silva 
Presidente do CMDCA 
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