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RESOLUÇÃO Nº 06/2018 

Dispõe sobre a nomeação do Gestor das Parcerias 

celebradas entre as Organizações da Sociedade Civil e 

a Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Habitação de Teófilo Otoni através de Termos de 

Fomento para realização dos projetos com recursos do 

FMDCA-TO (FIA) nos anos 2017 e 2018. 

 
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 03 de julho de 2018, e 

Considerando a Resolução n.º 08/2016/CMDCA-TO, que dispõe sobre o 
recebimento de Projetos no CMDCA-TO para obtenção do Certificado de 
Autorização para Captação – CAC em 2016, referente à XII Campanha do FIA 2016 
e aprovou o Edital 01/2016 que estabeleceu prazos e regulamentou o recebimento 
de projetos pelo CMDCA-TO pra obtenção do CAC; 

Considerando a Resolução n.º 09/2016/CMDCA-TO, que altera a Resolução nº 
08/2016/CMDCA-TO; 

Considerando a Resolução n.º 12/2016/CMDCA-TO, que dispõe sobre a divulgação 
das Entidades Cadastradas e respectivos projetos que obtiveram CAC conforme 
Resolução nº 08/2016/CMDCA-TO e o Edital 001/2016; 

Considerando a Resolução n.º 01/2018/CMDCA-TO, 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 n.º 02/2018/CMDCA-TO, 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; 

Considerando as Resoluções nº 04/2017, nº 04/2018, nº 05/2018 que aprovam 
Planos de Trabalho e deliberam a execução com recursos captados através de 
destinação ao FIA nos anos 2017 e 2018, bem como as demais Resoluções do 
CMDCA-TO que vierem a ser publicadas no ano de 2018 e que deliberem 
destinação de recursos do FIA para entidades da sociedade civil; 

Considerando a Lei Federal 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente; 

Considerando que a Lei Federal n.º 13.019/2014 estabelece a necessidade da 
nomeação de um Gestor para as parcerias, conforme o disposto no artigo 2º, inciso 
VI da Lei Federal nº 13.019/2014, tratando-se de agente público responsável pela 
gestão de parceria celebrada por meio de Termo de Colaboração ou Termo de 
Fomento, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com 
poderes de controle e fiscalização; 

mailto:E-mail:%20casadosconselhos@teofilootoni.mg.gov.br
http://www.teofilootoni.mg.gov.br/site/orgaos/conselhos/conselho-municipal-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente/


 
 
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. Fica nomeado o Conselheiro e servidor público Sr. Rodrigo Wolff da Penha, 
como Gestor das parcerias entre as organizações da sociedade civil e o CMDCA-TO 
celebradas através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação – 
órgão ordenador de despesas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA-TO) – mediante Termos de Fomento para execução dos 
projetos deliberados por meio das Resoluções CMDCA-TO expedidas nos anos de 
2017 e 2018. 

Art. 2º. O Gestor terá atribuições conforme definido na Lei n.º 13.019/2014. 

Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Teófilo Otoni, 03 de julho de 2018. 

 
 

 
Verdiana Aparecida Braz da Silva 

Presidente do CMDCA-TO 
 


