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RESOLUÇÃO Nº 15/2018 

Divulga a decisão de encerramento de conta bancária 

anteriormente utilizada como Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni.  

 

 

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 Geral Ordinária realizada no dia 04 de setembro de 2018, e 

Considerando a existência da conta bancária nº 34.042-1, FIA CMDCA TEOFILO 
OTONI, Ag. 0061-2, Banco do Brasil, aberta na data de 15/04/1998 pela Prefeitura 
Municipal de Teófilo Otoni em seu CNPJ nº 18.404.780/0001-09, utilizada com 
finalidade exclusiva de Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Teófilo Otoni – FMDCA-TO; 

Considerando que a Instrução Normativa RFB Nº 1311, de 28 de dezembro de 2012, 
dispõe em sua Subseção III, Das Obrigações dos Fundos e dos Conselhos, Art. 8º-I, 
item I, que os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente devem possuir 
número de inscrição no CNPJ próprio; e no Art. 8º-K, itens I e II, que os órgãos 
responsáveis pela administração das contas dos Fundos dos Direitos da Criança e 
do Adolescente Nacional, estaduais, Distrital e municipais devem manter conta 
bancária específica destinada exclusivamente a gerir os recursos do Fundo e o 
controle das doações recebidas; 

Considerando que em 04/04/1991 foi criado o CNPJ 18.165.925/0001-58, Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nome fantasia Fmdc de Teófilo 
Otoni; 

Considerando a abertura em 28/06/2013 da conta bancária 913-12, Op. 006, Ag. 
0155, Caixa Econômica Federal, no CNPJ 18.165.925/0001-58, próprio do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ajustando à referida normativa 
da Receita Federal do Brasil a conta bancária para utilização exclusiva deste Fundo; 

Considerando que a conta bancária nº 34.042-1, FIA CMDCA TEOFILO OTONI, Ag. 
0061-2, Banco do Brasil está em CNPJ da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni, não 
se enquadrando na IN RFB nº 1311/2012; 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - Encerrar as atividades de arrecadação de recursos financeiros para o 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni através 
da conta bancária nº 34.042-1, FIA CMDCA TEOFILO OTONI, Ag. 0061-2, Banco 
do Brasil. 
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Art. 2º - Manter como única conta bancária vinculada ao Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni a conta 913-12, Op. 006, Ag. 
0155, Caixa Econômica Federal, para a qual deverão ser feitas todas as captações, 
destinações e movimentações referentes a este Fundo. 

§ 1º - Deverá ser dada ampla divulgação às entidades cadastradas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni, bem como 
aos destinadores, para o cumprimento do disposto neste artigo. 

§2º - Para cumprimento do disposto neste artigo, conforme deliberação da 
assembleia geral, foi solicitado em junho do corrente ano a realização de 
transferência pela Secretaria Municipal da Fazenda do montante do saldo, 
consolidada em 18/07/2018, transferindo o saldo existente no valor de R$72.107,39 
(setenta e dois mil cento e sete reais e trinta e nove centavos), deduzida a taxa de 
transferência eletrônica no valor de R$ 9,70 (nove reais e setenta centavos) da 
conta bancária nº 34.042-1, Ag. 0061-2, Banco do Brasil, para a conta bancária 
913-12, Op. 006, Ag. 0155, Caixa Econômica Federal. 

§ 3º - Para fins de controle e transparência pública integram anexos a presente 
Resolução os extratos comprovantes da operação de transferência entre as contas, 
relatada no parágrafo anterior, permanecendo em uma única conta (913-12, Op. 
006, Ag. 0155, Caixa Econômica Federal) todo o saldo do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Teófilo Otoni. 

Art. 3º - Divulgar a deliberação da Assembleia Geral de manter saldo zero na conta 
bancária nº 34.042-1, Ag. 0061-2, até o cumprimento do prazo de 6 (seis) meses 
sem movimentações, apresentado pelo Banco do Brasil como necessário para o 
encerramento definitivo da mesma. 

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

 
 

Teófilo Otoni, 04 de setembro de 2018. 
 

 
 

Verdiana Aparecida Braz da Silva 
Presidente do CMDCA-TO 

  



  



 
 
 
 

 


