PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE AVARÉ
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Lei Federal nº 8069/90 – Lei Complementar Municipal nº 150/11
Lei Complementar Municipal n.º 195/2014 – Decreto n.º 5.332/Nov/18

________________________________________________________________________________

RESOLUÇÃO CMDCA N° 02/2019
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da Estaâ ncia
Turíística de Avareí – CMDCA, no exercíício de suas atribuiçoõ es deliberativas que
lhe saõ o conferidas pela Lei Complementar nº150 de 2011, em reuniaõ o ordinaí ria,
realizada em 29 de janeiro de 2019, na sala dos Conselhos, localizada na Rua
Piauíí, 1388, Centro – Avareí , considerando:
A. O Art 31 da Lei Complementar nº 150/2011 que define as competeâ ncia do
CMDCA, especialmente o item III que estabelece – “formular a
política...definindo prioridades .”
B. O Art. 9º da Resoluçaõ o 137 do Conanda que estabelece : “ Cabe ao Conselho
dos Direitos da Criança e do Adolescente: III - elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem implementados no âmbito da política de promoção,
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente ;

RESOLVE:
Art 1º - Estabelecer o plano de açaõ o a ser desenvolvido no ano 2019
conforme a seguinte programaçaõ o:
 Validação dos Mapas 2018 do Programa Prefeito “Amigo da Criança” Abrinq –
conforme calendário da Fundação Abrinq;
 Elaboração de minuta de projeto de lei para abertura de crédito adicional especial para transferir saldo de recursos do Fundo Municipal de 2018 para o orçamento de 2019 – fev 2019;
 Processamento dos projetos apresentados e repasse de recursos para as entidades participantes do Edital 001/2017, aprovados em 2018 – fev 2019;
 Convocação de Assembleia para composição de membros do Conselho – gestão
2019-21 com início em 07/março/2019, eleição das entidades representativas do
setor privado e encaminhamento de pedido de indicação de representantes do setor público e do setor privado para participação na Assembleia – fev 2019;
 Nomeação de comissão para estudo da Resolução Conanda nº 170/Dez2014 e organização da eleição do Conselho Tutelar 2020-23 – março e abril de 2019;
 Contratação de empresa para capacitação dos conselheiros, da rede de atendimento, campanhas de prevenção contra violência, abuso sexual, gravidez na
adolescência e prevenção contra uso de drogas e bebidas alcoólicas – maio/junho/2019;
 Realização de pesquisa com adolescentes em parceria com uma faculdade da cidade ou contratação de empresa para realizar a pesquisa – ago/set 2019;
 Eleição do Conselho Tutelar – 06 de outubro de 2019;
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 Novo Edital para utilização dos recursos do FUMCAD em 2020 – nov 2019;
 Atualização da lei 150/2011, do Regimento Interno do CMDCA e da Resolução
sobre requisitos para inscrição de entidade no CMDCA – durante do ano de
2019.
 Avaliação do uso do recurso repassado às entidades – edital 01/2017 – Fumcad –
visita as entidades durante o ano de 2019;

Art 2º - Esta Resoluçaõ o entraraí em vigor na data da publicaçaõ o no Semanaí rio
Oficial desta cidade, retroagindo seus efeitos aà 1º de fevereiro 2019.
Estaâ ncia Turíística de Avareí , em 29 de janeiro de 2019.

_____________________________
Cloí vis Rodrigues Felipe.
Presidente CMDCA
Gestaõ o 2017-19

___________________________________________________________________________________________________________
Rua Piauí, nº 1388 – Centro – Avaré/SP – Cep: 18701-050 – Telefone: (014) 3733-9190.
e-mail: cmdca@avare.sp.gov..br
Página 2

