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Resolução nº 10/2016 

 

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA 
TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL 

DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 
CMDCA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas pela Resolução nº 137 
do CONANDA e pela Lei Municipal Complementar nº 92 de 18 de dezembro de 

2015. 

 

RESOLVE: 

Art. 1º - Aprovar sob a Ata nº 09/2016 datada em 04/07/2016 a contratação de 
assessoria técnica para fins de elaboração do “Plano Decenal dos Direitos Humanos 

de Crianças e Adolescentes – 2016 a 2026” do município de Treze Tílias – SC, em 
que a contratada é a Sra Macleise Trento – Psicóloga CRP 12/10289, graduada em 
Psicologia pela Universidade Alto Vale do Rio do Peixe/UNIARP campus de 

Caçador/SC e com especialização em Psicologia Jurídica pela Universidade do Oeste 
de Santa Catarina/UNOESC campus de Joaçaba/SC. O qual período de execução 

ocorrerá do mês de Julho a Dezembro de 2016, por meio de encontros e reuniões de 
trabalho juntamente com a “Comissão Intersetorial” criada para este fim. Sendo 
assim, o CMDCA objetivando a contratação de assessoria técnica, para fins de 

pesquisa relacionada a crianças e adolescentes, fará uso do recurso proveniente do 
Fundo da Infância e da Adolescência – FIA, sendo este, no valor de R$ 6.800,00 (seis 
mil e oitocentos reais), ressaltando de que no referido valor, estão inclusos todos os 

custos para a perfeita execução do contrato, tais como mão-de-obra, despesas 
administrativas, incidências fiscais, tributárias, trabalhistas e previdenciárias, de 

deslocamento e hospedagem, se necessário. 

Objetivo: 
Oferecer assessoria no processo de confecção do Plano Municipal Decenal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, garantindo a participação social dos diversos 
setores, ao desenvolvimento de propostas para os próximos 10 anos. 

 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 
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Umberto José Michielin 
Presidente do CMDCA 

Treze Tílias/SC 


