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RESOLUÇÃO CMDCA Nº 09/2017

Dispõe sobre a formulação de Plano de
Ação  do  CMDCA  e  Plano  de  Aplicação
Financeira dos Recursos do Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescentes de
Piracicaba – FUMDECA.

O  CONSELHO  MUNICIPAL  DOS  DIREITOS  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE  –  CMDCA PIRACICABA,  no  uso  das  atribuições  que  lhe
conferem  o  Art.  88  da  Lei  Federal  n°  8069/90,  Estatuto  da  Criança  e  do
Adolescente e a Lei Municipal n.º 6.246, de 03 de junho de 2008, alterada pela
lei n.º 6.597, de 24 de novembro de 2009, nº 8.090 de 03 de Dezembro 2014,
Decreto nº 16.552 de 02 de Fevereiro de 2016 que dispõem sobre a Política
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e sobre o Fundo Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Piracicaba;

CONSIDERANDO a Resolução nº 137 do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente, que dispõe sobre os parâmetros para a criação e o
funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente e dá outras providências;

CONSIDERANDO que o CMDCA desempenha função considerada como de
interesse público relevante (art. 89 do ECA) exatamente por ser o órgão que,
em  essência,  delibera  e  controla  as  ações  municipais  da  política  de
atendimento dos direitos da criança e do adolescente, desempenhando, assim,
papel  central  na  formação  da  rede  municipal  de  proteção  às  crianças  e
adolescentes;

CONSIDERANDO que a atuação do CMDCA é imprescindível na formulação e
controle da política local de atendimento dos direitos, promovendo inclusive os
ajustes necessários;

CONSIDERANDO que, no âmbito da infância e adolescência, as deliberações
do CMDCA vinculam o Poder Executivo;

CONSIDERANDO  a  necessidade,  para  que  seja  cumprida  a  atribuição
deliberativa do CMDCA, de se elaborar um plano de ação para integrar a Lei de
Diretrizes Orçamentárias;

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e  comunitária,  além de  colocá-los  a  salvo  de  toda forma de  negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
art. 227 da Constituição Federal e art. 4o da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
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CONSIDERANDO a necessidade de elaboração de um plano de aplicação dos
recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, para
integrar a Lei Orçamentária Anual;

CONSIDERANDO  que  é  o  detalhamento  do  orçamento,  através  da  Lei  de
Diretrizes  Orçamentárias  e  da  Lei  Orçamentária  Anual,  que  permite  a
transparência  quanto  à  destinação  dos  recursos  públicos,  inclusive  do
FUMDECA;

CONSIDERANDO que, para que se dê efetivo cumprimento da atribuição de
controle  das  ações  municipais  do  CMDCA,  a  este  cabe  a  gestão  do
FUMDECA, conforme preceitua o art. 88, IV, do ECA;

RESOLVE:
Art.  1°.   Formular e aprovar,  anualmente,  o “plano de ação” onde conste a
definição e hierarquização das prioridades referentes à garantia dos direitos
fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Art.  2°. Encaminhar o Plano de Ação para o Chefe do Executivo, em tempo
hábil para sua inclusão na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Art. 3º. Formular e aprovar, anualmente, o Plano de Aplicação Financeira dos
Recursos do FUMDECA, que deve conter a previsão de receitas e a definição
das despesas que deverão ser custeadas com recursos do Fundo dos Direitos
da Criança e do Adolescente, conforme as prioridades definidas no Plano de
Ação.

Art. 4º. O Plano de Aplicação Financeira dos Recursos do FUMDECA ao chefe
do executivo,  em tempo hábil  para ser inserido na Lei  Orçamentária Anual,
LOA.

Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

Piracicaba, 12 de maio de 2017.

Euclidia Maria B. L. Fioravante
Presidente 

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e  comunitária,  além de  colocá-los  a  salvo  de  toda forma de  negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
art. 227 da Constituição Federal e art. 4o da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
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Autorizo a presente publicação no Diário Oficial do Município
Piracicaba,12 de Maio de 2017.

Eliete Nunes F. da Silva
Secretaria de Desenvolvimento Social

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito,
à  liberdade  e  à  convivência  familiar  e  comunitária,  além de  colocá-los  a  salvo  de  toda forma de  negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
art. 227 da Constituição Federal e art. 4o da Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.


