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RESOLUÇÃO CMDCA Nº 007/22. 

 
 

Dispõe sobre Edital para seleção de projetos para cofinanciamento e/ou 
financiamento de recursos do FIA – Fundo Municipal da Infância e 
Adolescência, das entidades inscritas no CMDCA do Município de Otacílio 
Costa, exercício 2022. 

 

 

O CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Otacílio 
Costa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Municipal Complementar nº 2.634 de 
01 de abril de 2019 e Lei Federal 8069/90 (ECA). Tendo em vista o disposto no § 7º e caput do 
artigo 227 e art. 204, ambos da Constituição Federal; e o estabelecido nos incisos II e IV do art. 
88, caput e §§ 2º, 3º e 4º do art. 260 da Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto 
da Criança e do Adolescente, bem assim a deliberação, por maioria dos membros do CMDCA 
presentes na reunião ordinária de 25 de maio de 2022. 
 

Considerando que compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA gerir o fundo municipal, bem assim formular a política municipal dos direitos da criança e 
do adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de execução em todos os níveis;  

 

Considerando o que estabelece a Resolução CONANDA n.º 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; 

 

RESOLVE 

 
Art. 1º Estabelecer através de Edital específico, critérios para o processo de Seleção de Projetos a 

serem cofinanciados e/ou financiados, com recursos do FIA – Fundo da Infância e Adolescência 

para o exercício do ano de 2022, no Município de Otacílio Costa.  

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE– Otacílio Costa, aos vinte e cinco  dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte dois  (25/05/2012). 

 

 

 

Rodrigo Barth Pereira 
CMDCA – Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Presidente 
 

 


