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Resolução nº 11/2016 

 

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO “PROJETO – PARA 

FINS DE CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA TÉCNICA 
VISANDO À ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DOS 
DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES” 

PROPOSTO POR ESTE CONSELHO 

 

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: 

1º - Aprovar sob a nº 10/2016 datada em 01/08/2016, o “Projeto – Para fins de 
contratação de assessoria técnica visando à elaboração do Plano Decenal dos Direitos 
Humanos de Crianças e Adolescentes” deste munícipio, apresentado e aprovado pelo 

próprio conselho, o qual justifica o uso do recurso proveniente do Fundo da Infância 
e Adolescência – FIA, bem como, se direciona a uma ação do próprio CMDCA, 

destinado a elaboração de “estudos e diagnósticos” voltado a esse segmento 
populacional, pois de acordo com a “Cartilha – Orçamento Público e o Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente” proveniente do Tribunal de Contas do Estado 

de Santa Catarina – 2010, consta de que o recurso do respectivo fundo, poderá ser 
destinado para esse fim, logo, de que o “Conselho dos Direitos poderá financiar, 

utilizando o FIA, as pesquisas que julgar necessário à efetivação do atendimento – 
estudos e diagnósticos”. Sendo assim, esta resolução, complementa a Resolução nº 
10/2016, a qual “dispõe sobre a contratação de assessoria técnica para elaboração 

do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes”, e também 
pontua o referido valor da contratação.  

Objetivo do Projeto: 

Contratar assessoria técnica para fins de dar suporte ao município na 

confecção/elaboração do Plano Municipal Decenal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (2016 a 2026), tendo como prazo de concretização até 03/12/2016. 

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

 

___________________________________________________ 
  Umberto José Michielin 

Presidente do CMDCA – Treze Tílias/SC 


