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APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Itaberaba, criado através da Lei n° 1.138/2017 de, 

é um órgão paritário, composto por membros da Sociedade Civil e do Poder Executivo Municipal. É deliberador, formulador e 

controlador das políticas públicas voltadas para atendimento à criança e ao adolescente. Além de formulador das Políticas 

Públicas, é também atribuição do CMDCA manter o registro das entidades que atuam com crianças e adolescentes, bem como de 

seus programas e projetos, zelando para que esta ação seja realizada de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 

O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente – FIA é um instrumento de captação de recursos, proveniente de 

fontes diversas, exclusivamente destinadas para a promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. A deliberação, 

gestão e aplicação dos recursos do Fundo é de responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

sendo fiscalizado pelo Ministério Público e Tribunal de Contas. 

Visando aplicar de forma correta os recursos financeiros disponíveis no FIA torna-se necessário a articulação do CMDCA no 

sentido de construir o Plano Municipal de Ação e Aplicação de recursos do FIA. Este Plano vai conter ações voltadas para 

contribuir com as políticas publicas na área da infância e adolescência, tendo suas ações referenciadas na realidade do município 

e baseadas nas propostas do Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Nova Itaberaba. 

Nova Itaberaba/SC, 21 de maio de 2021. 
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1. DIRETRIZ: Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os direitos humanos de 

crianças e adolescentes e suas famílias e contemplem a superação das desigualdades, com promoção da 

equidade e afirmação da diversidade. 

AÇÃO META RESPONSÁVEL PRAZO PARCEIROS FINANCEIRO 

Promover qualificação 

profissional para 

adolescentes em 

situação de 

vulnerabilidade social. 

Discutir e elaborar projetos junto à 

rede municipal e parceiros da 

sociedade civil visando a qualificação 

profissional de adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social. 

Secretaria de 

Assistência 

Social e 

Habitação; 

CMDCA; 

Ano de 

2021. 

Integrantes da 

RAPI 

R$ 500,00 

 

2. DIRETRIZ: Universalização e fortalecimento dos Conselhos Tutelares e do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente, objetivando a sua atuação qualificada. 

AÇÃO META RESPONSÁVEL PRAZO PARCEIROS FINANCEIRO 

Capacitação de 
conselheiros tutelares, 
conselheiros de direitos 
e profissionais da rede. 

Capacitações específicas para 
formação de conselheiros Tutelares, 
conselheiros de direitos e integrantes 
da rede de atendimento municipal 
sobre assuntos relacionados à Política 
de Atendimento à crianças e 
Adolescentes. 

CMDCA; 

Secretaria de 
Assistência 
Social e 
Habitação; 

 

Ano de 
2021. 

Integrantes da 
RAPI 

R$ 4.000,00 
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3. DIRETRIZ: Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados. 

AÇÃO META RESPONSÁVEL PRAZO PARCEIROS FINANCEIRO 

Investir em ações de 
prevenção em relação 
ao enfrentamento a 
violência contra 
crianças e adolescentes 

Campanhas de orientação para a 
sociedade. 

CMDCA Ano de 
2021. 

Integrantes da 
RAPI 

Aprox.R$ 

500,00 

Assessoria e 
Capacitação da RAPI 
para a implantação da 
Escuta Especializada 

Contratação de Assessoria para 
processo de implantação da Escuta 
Especializada. 

CMDCA e 
Secretaria de 
Assistência 
Social e 
Habitação. 

Ano de 
2021. 

Integrantes da 
RAPI 

Aprox.  

R$ 6.000,00 

 

4. DIRETRIZ: Captação de recurso 

AÇÃO META RESPONSÁVEL PRAZO PARCEIROS FINANCEIRO 

Investir em divulgação e 
mobilização a fim de 
captar recursos para o 
FIA municipal 

Realizar campanha e desenvolver 
materiais de divulgação para incentivo 
a doação para o FIA; 

CMDCA Ano de 
2021 

Integrantes da 
RAPI 

Aprox. 

R$ 500,00 

 

                                                                                                                        Valores totais: R$  11.500,00 
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