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RESOLUÇÃO Nº 11/2018 

Dispõe sobre a aprovação dos Planos de Trabalho 

apresentados por entidades sociais que prestam 

Serviços de Acolhimento Institucional no Município 

de Teófilo Otoni para execução com recursos 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 Extraordinária realizada no dia 14 de agosto de 2018 e; 

CONSIDERANDO a Resolução CMDCA-TO nº 01 de 25 de abril de 2018, 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 CMDCA-TO nº 10 de 03 de julho de 2018, que 
dispõe sobre a destinação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Teófilo Otoni – FMDCA-TO para entidades sociais que prestam 
Serviços de Acolhimento Institucional no Município de Teófilo Otoni; 

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 Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre a 
proteção integral à criança e ao adolescente; 

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 nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de 
março de 1999; 
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RESOLVE: 
 
 

Art. 1º - Aprovar os Planos de Trabalho apresentados nos termos da Resolução 

CMDCA-TO nº 10/2018 por entidades sociais que prestam Serviços de Acolhimento 

Institucional na modalidade Abrigo, conforme segue listado: 

 

Entidade Nome do Projeto 

Valor de 

Repasse 

(R$) 

O Ninho – Centro de Acolhimento e 

Defesa da Criança e Adolescente 
Acolhendo com amor 27.436,00 

AMCA – Apoio à Mulher, à Criança e 

ao Adolescente (Casa Boa Nova) 

Manutenção do Centro de 

Acolhimento Casa Boa Nova 
5.394,00 

 

Art. 2º - Fica prorrogado para o dia 20 de agosto de 2018 o prazo para a entrega 

dos documentos solicitados no art.º 3º da Resolução CMDCA-TO nº 10/2018 que 

porventura estejam com pendência de apresentação, segundo os mesmos termos e 

procedimentos nela dispostos. 

Art 3º - A ausência de documentos, apresentação dos documentos incompletos ou 

em desacordo com o previsto no rol de documentos do artigo 3º da Resolução 

CMDCA-TO nº 10/2018, inabilitará a proponente à parceria. 

 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 
Teófilo Otoni, 14 de agosto de 2018. 

 
 

 
Verdiana Aparecida Braz da Silva 

Presidente do CMDCA-TO 


