
 
 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fones: (49) 3537 0305 – Rua: Antônio Carlos Altenburger,268 - Centro 
CEP 89650-000 – Treze Tílias / SC – e-mail: cmdca.trezetilias@yahoo.com.br 

Site: www.trezetilias.sc.gov.br 

Resolução nº 12/2016 

 

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO “PLANO DE AÇÃO E 

DE APLICAÇÃO” DO FIA PARA O ANO DE 2017.  

 

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 ata nº 11/2016 datada em 05/09/2016 o “Plano de Ação e de 

Aplicação”, dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência – FIA, para o ano de 
2017, conforme segue: 

 

PLANO DE AÇÃO E DE APLICAÇÃO DO FIA 

FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA 

TREZE TÍLIAS – SC  

 

ANO DE REFERÊNCIA – 2017 

META AÇÃO PARCEIROS PRAZO FINANCEIRO 

Incentivar a capacitação 

continuada da rede que 

presta atendimento a 

crianças e adolescentes. 

Participação em 

Seminário, Curso, Fórum e 

demais eventos, 

objetivando a capacitação 

dos membros/conselheiros 

de direitos – abrangendo 

diversas temáticas, a 

exemplo de como se dá o 

funcionamento do 

CMDCA; informações 

acerca do FIA; a respeito 

da política de promoção, 

proteção e defesa dos 

direitos da criança e 

adolescente, entre outros 

itens que se fizerem 

pertinentes. 

CMDCA; 

Secretaria Municipal 

de Assistência Social 

– SMAS;  

Secretaria Municipal 

de Saúde – SMS;  

e demais órgãos que 

prestam atendimento 

a esse segmento 

populacional.  

 

2017 R$ 1.000,00 



 
 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Fones: (49) 3537 0305 – Rua: Antônio Carlos Altenburger,268 - Centro 
CEP 89650-000 – Treze Tílias / SC – e-mail: cmdca.trezetilias@yahoo.com.br 

Site: www.trezetilias.sc.gov.br 

Captação de recursos a 

serem destinados ao FIA.  

Articulação do CMDCA 

com o poder executivo – 

Prefeitura Municipal, 

iniciativa privada e 

sociedade civil, para fins 

de realizar campanha de 

arrecadação de recursos a 

serem direcionados ao 

FIA, podendo receber 

contribuição tanto de 

pessoa física, como 

também, jurídica. 

CMDCA; 

Poder Executivo; 

e demais órgãos que 

se disponham a 

contribuir para a 

realização da 

campanha na 

condição de 

parceiros. 

2017 R$ 25.000,00 

Divulgação das ações, 

campanhas de 

conscientização, 

eventos, objetivando a 

ampliação da 

representatividade do 

CMDCA perante a 

sociedade civil, inciativa 

privada e demais órgãos 

que se fizerem 

pertinentes. 

Articulação com demais 

órgãos, bem como, nas 

discussões que possam 

surgir, relacionados ao 

tema – criança e 

adolescente, 

principalmente em datas 

alusivas direcionadas ao 

respectivo segmento. 

CMDCA; 

SMAS; 

SMS; 

Conselho Tutelar – 

CT; 

e demais. 

2017 R$ 1.000,00 

Apoiar a formação 

continuada dos técnicos 

que prestam atendimento 

aos adolescentes autores 

de ato infracional e suas 

respectivas famílias. 

Articulação com diversos 

setores 

CMDCA; 

SMAS; 

SMS; 

CT; 

demais órgãos e 

secretarias 

municipais. 

2017 R$ 1.000,00 

Instituir e tornar público o 

edital de chamamento de 

inscrição e registro de 

entidades 

governamentais e não 

governamentais, e 

respectivos projetos que 

poderão ser financiados 

com recursos 

provenientes do FIA.  

Destinado ao 

desenvolvimento de 

projeto por tempo 

determinado, direcionado 

a promoção, proteção e 

defesa dos direitos da 

criança e do adolescente, 

enquanto público alvo. 

CMDCA; 

SMAS; 

Poder executivo; 

 E demais órgãos. 

2017 R$ 50.000,00 
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Realização de estudos, 

pesquisas e diagnósticos 

relacionadas a temática – 

criança e adolescente 

sempre que julgar 

necessário para a 

efetivação do 

atendimento/direitos 

desse segmento 

populacional. 

Levantamento de 

informações para fins de 

estudo e aprofundamento 

acerca do segmento 

populacional em questão. 

CMDCA; 

SMAS; 

SMS; 

Segurança Pública; 

e demais órgãos, de 

modo intersetorial. 

2017 R$ 1.000,00 

Divulgação dos direitos 

da criança e do 

adolescente, através de 

cartilhas/folders 

orientativos, entre outros. 

Divulgação para a 

sociedade civil, nos mais 

diversos meios de 

comunicação, sobre 

informações acerca do 

ECA e do CMDCA. 

CMDCA; 

SMAS; 

CT; 

e demais órgãos. 

2017 R$ 1.000,00 

TOTAL R$ 80.000,00 

 

Observação: Os valores podem ser realocados nas ações de acordo com as demandas 

apresentadas ao CMDCA, através de Resoluções do próprio conselho. 

 

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 


