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PLANO DE AÇÃO DO CMDHCA E PLANO DE APLICAÇÃO DO 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE -  2022/2023 

 

 O Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente – CMDHCA do município de Alumínio – SP, no uso de suas 

atribuições conforme Lei Municipal nº 1.780/2015 vem por meio deste 

apresentar seu Plano de Ação e Plano de Aplicação do Fundo Municipal dos 

Direitos Humanos da Criança e do Adolescente (FMDHCA) para o exercício 

2022/2023. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O Plano de Ação é um instrumento de planejamento estratégico que tem 

por objetivo estabelecer diretrizes e prioridades com o fim de fortalecer as 

políticas sociais básicas, bem como implementar as políticas de proteção e 

garantia de direitos. 

 O CMDHCA órgão institucional paritário formado por representantes da 

Sociedade Civil e Governo, tem como objetivo garantir e defender os direitos 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, propondo, deliberando e 

controlando as políticas públicas para todas as crianças e adolescentes no 

município. 

 Entre os anos de 2021 e 2022 o Conselho Municipal dos Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente de Alumínio promoveu a elaboração do 

Diagnóstico Social da Criança e do Adolescente, por meio de parceria com a 

Associação de Pesquisadores e Formadores da Área da Criança e do 

Adolescente - NECA, visando obter informações que permitissem maior clareza 

no entendimento da realidade municipal, destacando-se aqueles pertinentes à 



 

Endereço: Av. Eng. Antonio de Castro Figueroa, 100, Vila Santa Luzia, Alumínio, SP - Telefone: (11) 4715-2424 

http://aluminiocmdca.wixsite.com/conselhomunicipal 
 

2 
 

realidade socioeconômica e demográfica, saúde, educação, assistência social, 

violência, entre outros temas fundamentais.  

O resultado do Diagnóstico serviu como base para a elaboração do 

Plano Decenal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de Alumínio, 

para o decênio de 2022-2032, construído de forma articulada com os gestores 

das políticas públicas, a sociedade civil e demais instituições do Sistema de 

Garantia de Direitos.  

O Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

2022/2023 contempla um resumo das ações e metas previstas no Plano 

Decenal, com previsão de alcance para o ano de 2023, para os eixos: promoção 

dos direitos de crianças e adolescentes; proteção e defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes; protagonismo e participação de crianças e 

adolescentes; controle da efetivação dos direitos e gestão da política municipal 

de direitos da criança e do adolescente.  

O documento completo contendo os resultados do Diagnóstico, bem 

como o Plano Decenal 2022 - 2032 pode ser acessado na página oficial do 

Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente de 

Alumínio (https://aluminiocmdca.wixsite.com/conselhomunicipal).  

 Apresentamos a seguir a conclusão do estudo o qual serviu como base 

para as propostas de ações apresentadas no Plano de Aplicação dos Recursos 

do FMDHCA - 2023.  

 

2. PRINCIPAIS VULNERABILIDADES OU NECESSIDADES 

IDENTIFICADAS PELO DIAGNÓSTICO SOCIAL 

  A seguir apresentamos os pontos mais relevantes em relação a cada 

categoria de Direito, : 

 2.1. Direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer  

 Alta concentração dos equipamentos da rede escolar na região central 

do município em detrimento das demais regiões;  



 

Endereço: Av. Eng. Antonio de Castro Figueroa, 100, Vila Santa Luzia, Alumínio, SP - Telefone: (11) 4715-2424 

http://aluminiocmdca.wixsite.com/conselhomunicipal 
 

3 
 

 Necessidade de ampliação do número de vagas na educação básica 

(creche e pré-escola) visando o cumprimento da meta do Plano 

Municipal de Educação em garantir acesso a 50% da população infantil 

até 2025; 

 Alto nível da taxa de distorção idade-série em especial, no que diz 

respeito aos anos finais de estudo; 

 Ampliação da oferta de ensino fundamental integral; 

 Alta taxa de abandono no Ensino Médio, em especial no período de 

pandemia; 

 Baixa oferta de atividades culturais e esportivas para crianças e 

adolescentes; 

 Concentração das atividades culturais na região central do município. 

 

2.2. - Direito à vida e à saúde 

 Alto índice de nascidos vivos com baixo peso ao nascer; 

 Índice abaixo da média estadual do número de mães que fizeram sete 

ou mais consultas pré-natal; 

 Concentração dos equipamentos de saúde na região central; 

 Deficiência na gestão da informação com sistematização e controle de 

dados na rede de saúde pública; 

 Ausência de CAPS e insuficiência de profissionais para atendimento a 

demanda de saúde mental para crianças, adolescentes e suas famílias;  

 Ausência de serviço de prevenção e/ou tratamento de crianças, 

adolescentes e famílias com histórico e consumo abusivo de álcool e 

drogas. 

 

2.3. - Direito à liberdade, respeito e dignidade 

 Ausência de fluxos claros de atendimento/encaminhamento entre os 

órgãos que compõe o Sistema de Garantia de Direitos; 
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 Necessidade de capacitação continuada do Conselho Tutelar visando o 

aprimoramento e qualificação do registro de dados de violação; 

 Necessidade de fortalecer e aprimorar a comunicação entre os atores e 

órgãos que compõe a rede de proteção, visando minimizar as 

subnotificação de casos; 

 Necessidade de fortalecer as relações dos atores e órgãos da rede de 

proteção com a sociedade civil; 

 Falta de clareza da sociedade em geral em relação à natureza das 

funções, deveres ou competências dos órgãos do Sistema de Garantia 

de Direitos, em especial sobre as atribuições do Conselho Tutelar.  

 

 2.4. Direito a convivência familiar e comunitária 

 Quadro pequeno de recursos humanos no órgão gestor da Política de 

Assistência Social do município para as ações de trabalho social com as 

famílias; 

 Inexistência de CREAS e equipe mínima para atendimento aos casos da 

Proteção Social Especial; 

 Baixa articulação entre os órgãos que compõe a rede de proteção social, 

com discussão de casos e desenvolvimento de ações conjuntas; 

 Insuficiência de projetos de atendimento socioeducativo; 

 Necessidade de aprimoramento e fortalecimento do trabalho social com 

famílias no município; 

 Necessidade de ampliação dos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos para crianças e adolescentes. 

2.5. Direito a profissionalização e à proteção no trabalho 

 Necessidade de ampliar a oferta de cursos e projetos voltados à 

educação para o trabalho 

2.6 - Participação e mobilização social 
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 Baixa mobilização e engajamento da comunidade sobre questões 

relacionadas a infância e juventude; 

 Baixa participação da sociedade nos Conselhos de políticas públicas e 

Comissões; 

 Pouco conhecimento do ECA entre adolescentes e adultos;  

 Falta de engajamento político dos adolescentes em grupo ou conselho 

que trata de políticas públicas para infância e juventude. 

 

2.7. Dados de violações registrados pelo Conselho Tutelar no 1º Semestre 

de 2022 
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TABELA 1 - Tipo de violação - 207 atendimentos 

 



 

Endereço: Av. Eng. Antonio de Castro Figueroa, 100, Vila Santa Luzia, Alumínio, SP - Telefone: (11) 4715-2424 

http://aluminiocmdca.wixsite.com/conselhomunicipal 
 

7 
 

 

 

 

TABELA 2 - Quantidade de violação por bairro 
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] 

 

TABELA 3 - Violações por idade 
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TABELA 4 - Por sexo 

 

 Com base nos principais resultados obtidos por meio do Diagnóstico 

Social da Criança e do Adolescente de Alumínio e nas metas pactuadas no 

Plano Decenal elaborado nos anos de 2021 e 2022, o colegiado do CMDHCA - 

Gestão 2022/2023 construiu as propostas de ações para os anos de 2022 - 

2023.  

O colegiado entende a necessidade urgente de ações integradas, por 

meio do fortalecimento de parcerias celebradas entre o poder público e 

organizações da sociedade civil, no desenvolvimento de ações de intervenção 

e/ou projetos que venham de encontro a demanda apresentada, promovendo a 
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curto, médio e longo prazo mudanças significativas na situação da criança e do 

adolescente do município.  

Para tanto considera a importância de apoio as organizações sociais no 

que diz respeito a sensibilização quanto a importância do registro junto ao 

CMDCA, qualificação do quadro de recursos humanos e dos serviços 

prestados, visando a celebração de parcerias com base na Lei nº 13.019/2014 

por meio de Termo de Fomento com recursos do FMDHCA para o 

desenvolvimento das seguintes ações: 

 Projeto de atendimento direto a crianças e adolescentes complementar à 

ação da escola, em especial no âmbito da prevenção, acompanhamento e 

atendimento de crianças e adolescentes, priorizando vítimas de violências 

domésticas ou em outras situações de risco;  

 Projeto de atendimento direto a crianças, adolescentes e suas famílias com 

ações destinada a orientação, promoção, prevenção, atendimento e 

acompanhamento de crianças e adolescentes em situação de sofrimento 

mental (transtornos); 

 Projeto de orientação, apoio, prevenção, atendimento, acompanhamento 

e/ou tratamento ao uso, abuso e dependência de substâncias psicoativas; 

 Projeto de assessoramento com formação e qualificação dos atores do 

sistema de garantia de direitos, em especial o Conselho Tutelar, 

profissionais das políticas públicas e organizações da sociedade civil, com 

promoção e incentivo a ação em Rede, construção de fluxos e constituição 

de teias;  Produção de materiais socioeducativos impressos e para mídias 

sociais, com ênfase na prevenção do uso, abuso de álcool e/ou drogas, 

diversas violências contra crianças e adolescentes, entre outros temas 

relacionados a área; Ações de sensibilização dos atores sociais e da 

comunidade sobre o ECA.; 

  Projeto que contemple ações que estimulem e provoquem o 

desacolhimento e propiciem os encaminhamentos necessários para garantir 

o direito à convivência familiar natural, ampliada ou substituta e comunitária; 
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 Projeto que contemple ações de formação de educadores da rede de 

atendimento a crianças e adolescentes contemplando os temas: 

reconhecimento de sinais de violência, órgãos de apoio e canais de 

denúncia;  

 Projeto que contemple ações de formação de profissionais que atuam na 

rede para a prática da escuta qualificada e acolhedora em saúde mental; 

 Projetos de atendimento e promoção ao desenvolvimento infantil que oferte 

atividades psicopedagógicas, culturais, lúdica, entre outras, destinadas 

prioritariamente a crianças e adolescentes com baixo rendimento escolar;  

 Projetos que priorizem o atendimento de crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade e risco social, em especial os:  

a) Em cumprimento de medida socioeducativa; 

b) Em condição de acolhimento familiar e/ou institucional; 

c) Em situação de rua ou na rua; 

d) Em convivência familiar e comunitária;  

f) Em situação de violência sexual, doméstica, institucional ou psicológica;  

g) Em situação de trabalho infantil doméstico, trabalho informal, sexual ou 

em situação de organização criminosa; 

h) As pessoas com deficiência e/ou doença rara, com destaque as 

condições de maior exclusão social e de grupos vulneráveis;  

i) Com poucas oportunidades de lazer e recreação; 

j) Afetados pelos impactos da pandemia de COVID-19.  

 

Considera também que os projetos de atendimento devem contemplar 

em seus planos de trabalho ações que trabalhem temas extracurriculares, 

como:  

a) Higiene Pessoal e Cuidados Sanitários;  

b) Educação Sexual, inclusive com informação sobre direito de acesso a 

meios contraceptivos;  
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c) Direitos Humanos e Direitos da Criança e do Adolescente;  

d) Prevenção e canais de denúncia sobre violência;  

e) Protagonismo e participação social de crianças e adolescentes na 

política pública, inclusive no âmbito do CMDHCA; 

f) Protagonismo de pais/ cuidadores/ familiares como atores fundamentais 

na promoção do desenvolvimento de crianças e adolescentes; 

g) Prevenção, proteção e garantia de direito da criança e do adolescente 

com deficiência e/ou doença rara; 

h) Sustentabilidade socioambiental; 

i) Cultura da paz.  

 

Entre as ações previstas, o colegiado prevê dar continuidade as ações 

de apoio as organizações no aprimoramento da gestão, bem como ações de 

captação de recursos junto a iniciativa privada e a pessoas físicas, por meio da 

destinação do Imposto de Renda.   

Outras ações envolvendo a rede de atendimento a criança e o 

adolescente, bem como outros representantes do Sistema de Garantia de 

Direitos também estão previstas, buscando mobilizar trabalhadores, lideranças, 

empresas, representantes do poder legislativo e executivo para a causa da 

criança e do adolescente.  

Além disso, o colegiado reforça a necessidade de capacitação contínua 

dos conselheiros de direitos e conselheiros tutelares; regularização da situação 

da secretaria executiva de apoio ao Conselho, com designação de profissional 

em função exclusiva para apoio aos Conselho Municipais; estudo e elaboração 

de proposta de alteração da Lei Municipal; melhoria contínua na gestão interna 

do Conselho,  com acompanhamento e apoio as organizações públicas e da 

sociedade civil de atendimento a crianças e adolescentes.  

 Considerando a base de dados apresentados, as atribuições do 

CMDHCA, descritas na Lei Municipal nº 1.780/2015, apresentamos a seguir o 
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quadro de objetivos, ações, metas, fonte de recursos e prazos para o ano de 

2020. 
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3. QUADRO DE AÇÕES PROPOSTAS 

Objetivos Ações Metas Prazo Indicadores Responsáveis 

1. Fortalecer a estrutura e 
funcionamento do 
CMDHCA 

1. Definir e publicar anualmente 
o calendário de reuniões 
ordinárias, manter registros 
sistematizados de reuniões 
(atas), listas de presença, 
resoluções, processos e outros 
documentos; 
2. Fortalecer a estrutura e 
funcionamento do CMDHCA com 
mobilização e capacitação dos 
membros e secretaria executiva;  
 
3. Aprimorar o site do CMDHCA 
visando dar maior transparência 
e publicidade das ações;  
 
 
 
 
4. Requerer a nomeação de 
estrutura de Recursos Humanos 
na Secretaria Executiva do 
CMDHCA, com criação de cargo 
com profissional efetivo de nível 
superior, conforme definido na 
Lei nº 1780/2015.  
5. Manter atualizado banco de 

Efetivar 100% dos registro de 
reuniões, deliberações, 
processos e outros, mantendo 
registros sistematizados e 
organizados de fácil acesso  
 
 
90% dos conselheiros 
participando das reuniões e 
discussão promovidas pelo 
Conselho 
 
Site reformulado  
 
 
 
 
 
 
Designação de  um servidor 
efetivo de nível superior, em 
função exclusiva para atuar 
junto a Secretaria dos 
Conselhos  
 
 
Planilha atualizada contendo 

Ação contínua 
 
 
 
 
 
 
Maio/2023 
 
 
 
 
Julho/2023 
 
 
 
 
 
 
Dezembro/2023 
 
 
 
 
 
 
 

Atas, resoluções, 
processos, ofícios, 
listas de presença, 
publicações 
 
 
 
Atas e lista de 
presença das reuniões 
 
 
 
Site com acesso fácil 
as informações 
 
 
 
 
 
Existência de um 
servidor efetivo 
atuando na secretaria 
dos conselhos em 
função exclusiva 
 
 
 

Mesa diretora do 
CMDHCA e 
Secretaria 
Executiva 
 
 
 
Secretaria 
executiva e Mesa 
diretora do 
CMDHCA 
 
Divisão de 
informática da 
Prefeitura, 
Secretaria 
Executiva e mesa 
diretora do 
CMDHCA 
Departamento 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Social 
 
 
Secretaria 
Executiva dos 



 

Endereço: Av. Eng. Antonio de Castro Figueroa, 100, Vila Santa Luzia, Alumínio, SP - Telefone: (11) 4715-2424 http://aluminiocmdca.wixsite.com/conselhomunicipal 
 

15 
 

dados de organizações 
governamentais e não 
governamentais e de projetos 
que atuam na promoção, 
proteção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente no 
município; 
6. Manter comissão permanente 
para registro, recadastramento e 
monitoramento das 
organizações, com realização de 
visita anual  

banco de dados das 
organizações 
 
 
 
 
 
Manter comissão permanente 
nomeada para análise dos 
pedidos de registro e 
renovação  

Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
Outubro/2022 e 
maio/2023 

Informações 
atualizadas e 
publicadas no site do 
CMDHCA referente 
banco de dados de 
organizações 
registradas   
 
 
Portaria de nomeação 
de comissão, registros 
atualizados de análise, 
visitas e deliberações 
dos pedidos de 
inscrição  
 

Conselhos 
 
 
 
 
 
 
Comissão formada 
por membros do 
CMDCA, processos 
alimentados e 
registros emitidos 
 
 

2. Participar e opinar na 
elaboração da proposta 
orçamentária destinada à 
execução das políticas 
públicas voltadas à plena 
efetivação dos direitos da 
criança e do adolescente  

1. Encaminhar ao executivo e 
legislativo o documento 
Diagnóstico Social da Criança e 
do Adolescente e Plano Decenal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente do município de 
Alumínio 2022/2032, bem como 
o registro de monitoramento de 
violações do Conselho Tutelar, 
solicitando a priorização de 
destinação de dotação 
orçamentária no PPA, LDO e LOA 
para efetivação das ações.  
2. Elaborar resumo das principais 

Documento elaborado e  
encaminhado ao executivo e 
legislativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento elaborado e  

Março a 
Abril/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Março e 

Cópia do documento 
encaminhado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cópia do documento 

Conselheiros do 
CMDHCA e 
Secretaria 
Executiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa diretora do 
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ações previstas no Plano para o 
período, a fim de encaminhar ao 
executivo e legislativo 
juntamente com o documento do 
Plano.  
3. Participar e acompanhar a 
elaboração e aprovação LDO (Lei 
de Diretrizes Orçamentárias) e 
LOA (Lei Orçamentária Anual), 
indicando modificações 
necessárias à consecução das 
propostas do Plano Decenal.  
 

encaminhado ao executivo e 
legislativo 
 
 
 
Representantes do Conselho 
participando das audiências 
públicas 
 
 
 
 

abril/2023 
 
 
 
 
Maio a 
Setembro/2023 

encaminhado 
 
 
 
 
Lista de presença da 
audiência pública 

CMDHCA e 
secretaria 
executiva 
 
 
Conselheiros do 
CMDHCA 

3. Gerir o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (FMDCA) 
definindo a utilização dos 
respectivos recursos  

1. Elaborar anualmente o Plano 
de Aplicação do Fundo; 
 
 
 
2. Deliberar a Prestação de 
Contas Anual com publicação de 
resolução na sede do Conselho, 
no site do CMDCA e Jornal Oficial 
do município. 
 
3. Manter registros de controle 
sistemático dos recursos, 
acompanhando e deliberando 
através de extratos bancários a 
movimentação financeira, 
emitindo os recibos de doação e 

Plano de Aplicação elaborado 
e publicado em conformidade 
com o Plano de  
 
 
Demonstrativo Anual de 
receitas e despesas do 
FMDHCA deliberado e 
publicado na sede do  
CMDHCA, o site do CMDHCA e 
Jornal Oficial do Município 
Planilha elaborada com dados 
de monitoramento dos 
recursos do último trimestre,  
publicada no site. Planilha 
controle de doações recebidas 
e relatório de emissão de DBF 

Novembro/2022 
e 
Fevereiro/2023  
 
 
Março/2023 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 

Resolução com 
deliberação do Plano 
de Ação e Plano de 
Aplicação publicado 
 
Dados publicados na 
sede do Conselho, site 
do CMDHCA e Jornal 
Oficial do Município 
 
 
Planilha com registros 
de dados de 
monitoramento do 
Fundo publicada no 
site do CMDHCA 
 

Secretaria 
Executiva, 
Departamento 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Social, 
Departamento de 
Finanças, Mesa 
diretora do 
CMDHCA, 
entidades 
Secretaria 
Executiva e 
CMDHCA 
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monitorando a Declaração de 
Benefícios Fiscais (DBF); 
4. Realização de evento para 
divulgação dos dados de 
Prestação de Contas do FMDHCA, 
envolvendo lideranças, OSCs, 
empresas e comunidade em 
geral.  
 
5. Realizar acompanhamento 
periódico das entidades com 
projetos apoiados.  
 
 
 
6. Promover capacitação 
referente a Lei 13.019/14 e 
elaboração de Planos de 
Trabalho, para conselheiros, 
OSCs e servidores públicos 
 

 
Evento realizado 
 
 
 
 
 
Visita semestral as 
organizações apoiadas com 
recursos do Fundo e 
acompanhamento trimestral 
do desenvolvimento das ações 
 
 
Promover no mínimo 02 
capacitações sobre o tema 

 
 
Março a 
abril/2023 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
 
Março a 
agosto/2023 
 
 

 
 
Lista de presença, 
relatório e fotos do 
evento 
 
 
 
 
Relatórios e atas com 
registros de 
monitoramento 
Publicação de dados 
no site 
 
Lista de presença, 
registros da 
capacitação, fotos 

4. Ampliar a capacidade de 
captação de recurso do 
FMDCA 
 

1. Realizar mapeamento 
preliminar de possíveis doadores 
de recursos e elaborar plano de 
captação de recursos 
 
2. Realizar campanhas de 
incentivo a doação por pessoas 
físicas e jurídicas, mobilizando 
empresas e escritórios de 

Mapa e Plano de Captação de 
recursos elaborado; 
 
 
 
Material produzido e 
campanha realizada 
Ampliar em 100% a captação 
de recursos de pessoa física e 

Março a julho 
/2023 
 
 
 
Janeiro a 
abril/2023 e 
Outubro a 
Dezembro/2023 

Plano de Captação de 
Recursos. 
Planilha com dados de 
possíveis doadores de 
recursos. 
Material elaborado 
para campanha, com 
registro de 
mobilização 

Conselheiros do 
CMDHCA e 
Secretaria 
Executiva 
 
 
 
 
Secretaria 
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contabilidade do município; 
 
 
 
 
 
3. Realizar visita ao Fórum, a fim 
de apresentar a Promotoria de 
Justiça e ao Juizado da Vara da 
Infância e Adolescências as ações 
previstas no Plano de Ação do 
CMDCA e os projetos apoiados, 
solicitando a continuidade dos 
repasses referente a penalidades 
aplicadas pelo poder judiciário, 
para apoio a continuidade das 
ações 
 

10% de pessoa jurídicas com 
destinação ao Fundo 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
 
Ampliar o volume de recursos 
captados junto ao Fórum 

 
 
 
 
 
Dezembro a 
Fevereiro/2023 

  
 
 
 
 
Registro de reunião 
com a promotoria e 
juizado  

executiva, empresa 
contratada ou 
organização 
parceira, membros 
do CMDCA 
 
Mesa diretora do 
CMDCA 
 
 
 

5. Deliberar sobre a 
destinação de recursos do 
Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do 
Adolesce para apoio a 
ações e projetos de 
proteção, promoção e 
defesa dos direitos da 
criança e do adolescente 

1. Solicitar a realização de 
Chamamento Público para 
celebração de parceria com 
organizações da sociedade civil, 
por meio de Termo de Fomento, 
tendo como objeto o 
desenvolvimento de atividades 
ou ações que auxiliem na 
promoção, proteção e defesa de 
direitos de crianças e 
adolescente, para atendimento 
as demandas identificadas no 

Planejamento realizado, Edital 
publicado de acordo com as 
vulnerabilidades identificadas 
no Diagnóstico, processo em 
andamento 
 
 
Termo de Fomento assinado e 
publicado com repasse de 
recursos do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do 
Adolescente às organizações 

Outubro 2022 a 
Janeiro/2023 
e 
Abril a 
Agosto/2023 
 
 
 
 
 
 
 

Publicação do Edital 
de Chamamento 
Público e da 
Homologação do 
resultado 
 
 
Publicação das 
parcerias celebradas 
por meio do Termo de 
Fomento  
 

Conselheiros do 
CMDHCA,Secretari
a Executiva,  
Departamento de 
Desenvolvimento 
Social, 
Departamento de 
Negócios Jurídicos, 
Divisão de 
Licitações, 
Departamento de 
Finanças 
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Diagnóstico Social e colocadas 
como meta para 2022 e 2023 no 
Plano Decenal; 
2. Promover palestras ou 
capacitações, destinados a 
aprimoramento dos serviços 
prestados pela rede, visando a 
qualificação do trabalho social 
com famílias e a compreensão do 
fenômeno das violências, com  
detecção precoce.  
 

habilitadas no processo de 
Chamamento Público  
 
Eventos realizados 
 

 
 
 
Abril a 
setembro/2023 

 
 
 
Registro das 
capacitações e  
encontros, listas de 
presença, fotos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6. Promover a articulação 
da rede municipal de 
proteção dos direitos da 
criança e do adolescente, 
promovendo a integração 
operacional de todos os 
órgãos, instituições e 
entidades que atuam 
direta ou indiretamente no 
atendimento e defesa dos 
direitos de crianças e 
adolescentes.  
 

1. Mobilizar a rede de 
atendimento, por meio de 
encontros periódicos, para 
análise dos dados de diagnóstico 
e desenvolvimento de ações 
conjuntas voltadas a proteção e 
defesa dos direitos de crianças e  
adolescentes;  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Mobilizar e apoiar a rede de 
atendimento para estudo e 

Realizar no mínimo 02 
encontros e 1 campanha de 
conscientização relacionados 
a divulgação do ECA e 
prevenção de violência e 
acidentes, com ações 
integradas da Rede de 
Proteção Social e do Sistema 
de Garantia de Direitos 
 
Organograma de fluxos 
elaborado com definição de 
atribuições e 
responsabilidades partilhadas 
pelos órgãos. 
 
 
Material elaborado e plano de 

Fevereiro a 
Setembro/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fevereiro a 
Setembro/2023 
 
 
 
 
 
Fevereiro a 

Registro dos 
encontros, listas de 
presença, fotos, 
material de campanha 
ou outras ações 
ocorridas envolvendo 
a rede de atendimento 
 
 
 
Registros de 
documentos 
elaborados 
(Protocolos, 
Fluxos/Processos e 
Campanhas) 
 
Materiais elaborados, 

Conselheiros do 
CMDHCA, 
Secretaria 
Executiva,  Divisão 
de Imprensa da 
Prefeitura, DpMDS, 
DpMSaúde, 
DpMEducação, 
organizações 
sociais, escolas e 
Conselho Tutelar. 
 
 
 
 
 
Mesa diretora do 
CMDCA e 
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construção de fluxos/processos 
de atendimento/ trabalho em 
conjunto dos diversos atores da 
rede de atendimento. 
 
3. Elaborar material educativo 
(cards, cartazes, filipetas) sobre 
os direitos humanos da criança e 
do adolescente para ser 
difundido nos sites do CMDHCA e 
da Prefeitura, nas redes sociais e 
em outras mídias relacionadas as 
principais vulnerabilidades ou 
necessidades identificadas no 
item 2 do Plano de Ação; 
 
 4. Sensibilizar a Câmara de 
Vereadores por meio de 
encontros para discussão de 
temas pertinentes aos direitos 
humanos de crianças e 
adolescentes 
 
5. Promover ação de 
sensibilização a empresas e 
comércio sobre a necessidade de 
ampliação de vagas para jovens 
aprendizes, especialmente para 
adolescentes advindos de 
situações de maior 

divulgação implentado 
 
 
 
 
 
Realizar no mínimo 01 
encontro com os vereadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correspondência enviada para  
 
 
 
 
 
 
Correspondência enviada para 
90% das empresas do 
município 
 
 
 

Setembro/2023 
 
 
 
 
 
Maio/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junho/2023 
 
 
 
 
 
 
Abril a 
Maio/2023 
 
 
 
 

publicações no site e 
nas mídias sociais 
 
 
 
 
Registros da reunião 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cópia dos documentos 
encaminhados 
 
 
 
 
 
Registros de 
documentos 
encaminhados 
 
 
 

Secretaria 
Executiva 
 
 
 
Empresa ou 
organização 
parceira/ Mesa 
diretora/ Secretaria 
Executiva e rede de 
atendimento 
 
 
 
 
 
Mesa diretora e 
secretaria 
executiva 
 
 
 
 
Mesa diretora e 
secretaria 
executiva 
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vulnerabilidade social, inseridos 
nas medidas socioeducativas e 
com deficiência. 
 
6. Envolver crianças e 
adolescentes nos processos de 
discussão e conscientização 
sobre seus direitos. 

 
 
 
 
 
Participação de crianças e 
adolescentes nos encontros 
de discussão ou em reunião 
do CMDCA 

 
 
 
 
 
Março e 
outubro/2023 

 
 
 
 
 
Registros de reuniões 
e listas de presença 

 
 
 
 
Conselheiros, OSC 
e Mesa Diretora 
 

7. Zelar pelo bom 
funcionamento do 
Conselho Tutelar no 
município 
 
 

1. Apoio ao executivo na 
capacitação continuada para 
conselheiros tutelares visando o 
aprimoramento do desempenho 
das funções   
 
2. Monitoramento da estrutura 
do órgão e dos atendimentos, a 
fim de verificar existência de 
casos de crianças e adolescentes 
identificados como ameaça ou 
violação de direitos.  
 
 
 
 
3. Apoiar na realização de 
campanhas de esclarecimento à 
população sobre o papel e as 
atribuições do Conselho Tutelar 
 

Oportunizar a capacitação 
periódica dos Conselheiros 
Tutelares 
 
 
 
Realizar no mínimo 02 
reuniões do CMDCA com 
Conselheiros Tutelares para 
identificação de demandas, a 
fim de garantir o 
funcionamento ininterrupto 
do órgão 
Acompanhar trimestralmente 
os registros do órgão  
 
Encontros ou Campanhas 
realizadas 
 
 
 

Novembro 2022 
e 
Novembro/2023 
 
 
 
Dezembro/2022 
a Julho/2023 
 
 
 
 
 
Trimestral 
 
 
Março a 
Junho/2023 
 
 
 

Lista de presença e 
registros de reuniões e 
capacitações ocorridas 
envolvendo o 
CMDHCA e o Conselho 
Tutelar  
Atas de reuniões e 
banco de dados 
atualizado relativos a 
registro de violação de 
direitos atendidos 
pelo Conselho Tutelar 
com informações 
publicadas no site 
 
 
Lista de presença e 
registros de 
encontros/campanhas 
 
 

Membros do 
CMDHCA e 
Secretaria 
Executiva 
 
 
Secretaria 
executiva,  
Membros do 
CMDCA e Conselho 
Tutelar 
 
 
 
 
Secretaria 
Executiva,  
Departamento 
Municipal de 
Desenvolvimento 
Social, mesa 
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4. Regular, organizar e 
acompanhar todo o processo de 
escolha e posse dos membros do 
Conselho Tutelar.  

 
 
Processo de eleição realizado 
e concluído 

 
 
Abril a 
Novembro/2023 

 
 
Publicação do Edital 
de Eleição de 
Conselheiros Tutelares 
e nominatas 
 

diretora do CMDCA 
e Conselho Tutelar 
DpMDS,  CMDHCA 
e Ministério 
Público 

8. Monitorar as ações 
propostas no Plano Anual 
ou Bianual e no Planos 
Decenal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 

1. Definir comissão de 
monitoramento dos Planos; 
 
 
 
 
2. Encaminhar aos Diretores de 
Departamentos das políticas 
públicas as metas pactuadas no 
Plano Decenal referente ao ano 
 
3. Anualmente solicitar relatório 
de cumprimento das metas e 
propostas de superação 
 
 
4. Realizar a Conferência 
Municipal dos Direitos de Criança 
e do Adolescente, garantindo a 
participação das crianças e 
adolescentes no processo de 
discussão 

Comissão constituída e 
atuante 
 
 
 
 
Matriz elaborada e 
encaminhada com a descrição 
das metas por política pública.  
 
 
Relatórios anuais de 
monitoramento recebidos  
 
 
 
Conferência realizada com 
participação de crianças e 
adolescentes.  
  

Novembro 2022 
e Maio/2022  
 
 
 
 
Fevereiro a 
Março/2023 
 
 
 
Setembro a 
Novembro/2023 
 
 
 
Novembro e 
Dezembro/2023 
 
 
 
 

Publicação de 
Resolução com 
membros e atribuição 
da Comissão de 
Monitoramento 
 
Documento elaborado 
e encaminhado para 
os diretores  
 
 
Deliberações do 
CMDHCA com base 
nas ações de 
monitoramento 
 
Lista de presença da 
Conferência e 
relatório 
 
 

Membros do 
CMDHCA, 
Departamento de 
Desenvolvimento 
Social e Secretaria 
Executiva 
Membros da 
comissão de 
monitoramento e 
Secretaria 
Executiva 
Membros da 
comissão de 
monitoramento e 
Secretaria 
Executiva 
Comissão 
Municipal, DpMDS, 
Secretaria 
Executiva 

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
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Resumo das ações 
previstas 

Out/22 Nov/22 Dez/22 Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23 Jul/23 Ago/23 Set/23 Out/23 Nov/23 Dez/23 

Registros de 
reuniões, atas, 
deliberações e 
outros 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Promover 
capacitações de 
conselheiros,  
secretaria executiva  

       X        

Atualização do banco 
de dados das 
organizações 

X   X   X   X   X   

Deliberar comissão 
para registro de 
entidades 

X       X        

Encaminhar 
executivo proposta 
para LDO e LOA/ 
participação em 
Audiência Pública 

     X X X X   X    

Elaborar Plano de 
Aplicação do Fundo 
 

   X X           

Deliberar  sobre 
prestação de contas  
 

    X X          

Resumo das ações Out/22 Nov/22 Dez/22 Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23 Jul/23 Ago/23 Set/23 Out/23 Nov/23 Dez/23 
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previstas 

Monitorar recursos 
do Fundo 

 X X X X   X   X   X  

Realizar evento para 
apresentação da 
prestação de contas 

     X X         

Promover o 
acompanhamento 
das OSC 

  X   X   X   X   X 

Capacitação de 
Conselheiros, OSCs e 
servidores públicos 
sobre a Lei 
13.019/2014 

      X    X     

Realizar 
mapeamento de 
doadores e elaborar 
plano de captação de 
recursos 

     X X X X X      

Elaborar material e 
realizar campanha 
de incentivo a 
doação 

   X X X X      X X X 

Realizar visita ao 
fórum para 
apresentação do 
Plano de Ação do 
CMDCA e projetos 
apoiados 

  X X X           
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Resumo das ações 
previstas 

Out/22 Nov/22 Dez/22 Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23 Jul/23 Ago/23 Set/23 Out/23 Nov/23 Dez/23 

Solicitar publicação 
de chamamento 
Público e 
acompanhar 
processo 

X X X X   X X X X X     

Promover palestras 
ou capacitações para 
profissionais e atores 
da rede 

      X X   X X    

Encontros de 
mobilização da rede 
e construção do 
fluxo de 
atendimento/ 
protocolos 

    X X X X X X X X    

Elaboração de 
materiais para 
campanhas e outras 
ações 

    X X X X X X X X    

Reunião com 
vereadores 
 

       X        

Encaminhar 
correspondência 
para as empresas e 
comércio 
 

      X X        
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Resumo das ações 
previstas 

Out/22 Nov/22 Dez/22 Jan/23 Fev/23 Mar/23 Abr/23 Mai/23 Jun/23 Jul/23 Ago/23 Set/23 Out/23 Nov/23 Dez/23 

Reuniões ou 
encontros do 
CMDCA com crianças 
e adolescentes 

     X       X   

Reuniões com o 
Conselho Tutelar 

  X       X      

Campanhas ou 
encontros para 
esclarecimento 
sobre o CT 

     X X X X       

Organizar processo 
de escolha Conselho 
Tutelar 

      X X X X X X X X  

Deliberar Comissão 
de monitoramento 
dos Planos 

 X      X        

Elaborar matriz de 
metas e encaminhar 
aos diretores de 
Depto - Plano 
Decenal 

    X X          

Solicitar relatórios de 
cumprimento de 
metas aos Dptos. 

           X X X  

Realizar Conferência 
Municipal 

 X X             
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4. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  

 Semestralmente em reunião do Conselho a Comissão nomeada deverá apresentar 

o andamento das ações propostas no Plano de Ação do CMDCA, os avanços, desafios, 

mudanças de estratégias, entre outros pontos, em reunião plenária do CMDCA. 

 Os indicadores utilizados estão expostos no Quadro de Ações. Além disso, serão 

avaliados a participação e envolvimento dos conselheiros nas ações e dos demais atores 

da Rede de Proteção Social e do Sistema de Garantia de Direitos nos encontros e 

propostas de ações. 

 Anualmente será solicitado aos diretores das Políticas Públicas municipais o 

relatório de alcance das metas propostas no Plano Decenal, bem como organizado reunião 

de avaliação e pactuação das ações que não tiverem suas metas alcançadas. 

 O alcance das metas, os avanços, as atas, resoluções, relação de projetos ou ações 

apoiados, registros de ações desenvolvidas, relatórios de monitoramento dos projetos 

apoiados e controle orçamentário do Fundo Municipal serão publicados no site do 

CMDHCA.  

 

5.  PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS 

HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (FMDHCA) 

 

 . Considerando o saldo informado pela Tesouraria, em 31/12/2021, no valor de R$ 

891.368,74 (oitocentos e noventa e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e setenta e 

quatro centavos). 

 Considerando as principais violações e demandas identificadas pelo CMDHCA por 

meio do Diagnóstico Social elaborado no período de maio/2021 a julho/2022 apresentados 

no Plano de Ação.  

 Considerando o Art. 4 da Lei 8069 onde diz que "É dever da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 

direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária" o que reforça a necessidade de ações conjuntas envolvendo as políticas públicas, 

poder judiciários e sociedade civil na promoção e garantia de direitos da criança e do adolescente".  
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 Considerando a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 que estabelece as regras 

para realização de parcerias entre administração pública e as organizações da sociedade 

civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente 

estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de 

fomento ou em acordos de cooperação.  

 Considerando o Art. 6º do Decreto Municipal nº 1.889, de 16 de março de 2018 onde 

coloca que a seleção da organização da sociedade civil para celebrar parceria deverá ser 

realizada pela administração pública municipal por meio de Chamamento Público, nos 

termos do art. 24 da Lei Federal 13.019/14. 

 O CMDHCA no uso de suas atribuições, considerando o Art. 14, Inciso XII da Lei 

Municipal nº 1.780/2015, o Art. 26 § 2º da mesma Lei e a Resolução CONANDA nº 

137/2010, em reunião ordinária realizada em 02 de agosto de 2022 deliberou sobre a 

aplicação dos Recursos do FMDHCA para o ano de 2022/2023.  

 

RESOLUÇÃO CMDHCA N°. 02,  DE 02 DE AGOSTO DE 2022. 
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
DE ALUMÍNIO 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FMDHCA - 2022 

Saldo em 31/12/2021 - R$ 891.368,74 

  Especificação Ficha Valor 

1 

Repasse Termo de Colaboração nº 01/2021 a 
Organização Associação de Pesquisadores e 
Formadores da Área da Criança e do 
Adolescente - NECA, CNPJ 07.297.923/0001-
04 responsável pela elaboração do Projeto 
Diagnóstico da Criança e do Adolescente e 
Plano Decenal, aprovado no Chamamento 
Público nº 03/2020 - Edital do Programa 
VIA/2020  

Serviços de terceiros 
pessoa jurídica 

 R$         101.430,00 (cento e 
um mil, quatrocentos e 
trinta reais)  
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2 

Repasse Termo de Fomento nº 01/2021 a 
Organização Associação Criança Feliz de 
Sorocaba, CNPJ 12.207.727/0001-23 
responsável pela elaboração do Projeto 
"Estrelinhas....todos podem brilhar", 
aprovado no Chamamento Público nº 
05/2021 - Edital do Programa VIA/2021  

Serviços de terceiros 
pessoa jurídica 

 R$         198.050,00 (centro 
e noventa e oito mil e 
cinquenta reais)  

3 

Celebração de parceria com Organização da 
Sociedade Civil para execução de projeto 
socioeducativo de atendimento a crianças e 
adolescentes com recursos captados no 
Edital do Programa VIA 2018 e 2019 

Serviços de terceiro 
pessoa jurídica 

R$          311.000,00 
(trezentos e onze mil reais)  

4 

Celebração de parceria com Organização da 
Sociedade Civil para execução de projetos de 
atendimento a crianças e adolescentes que 
atendam demandas contempladas no Plano 
Decenal como de curto prazo 

Serviços de terceiro 
pessoa jurídica 

R$          155.888,74 (cento e 
cinquenta e cinco mil, 
oitocentos e oitenta e oito 
reais e setenta e quatro 
centavos) 

5 
Contratação de assessoria para ações de 
marketing do CMDHCA 

Serviços de terceiros 
pessoa jurídica 

 R$         17.000,00 
(dezessete mil reais) 

6 

Capacitação e assessoria a operadores do 
Sistema de Garantia de Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conselheiros Tutelares , 
Conselheiros de Direito e  outros 
profissionais da rede)                                                                                                                  

Serviços de terceiros 
pessoa jurídica 

 R$            51.000,00 
(cinquenta e um mil reais) 

7 

Campanha de divulgação do ECA e 
conscientização do papel dos órgãos de 
proteção e defesa dos direitos da criança e 
do adolescente 

Serviços de terceiros 
pessoa jurídica 

 R$            17.000,00 
(dezessete mil reais) 

8 

Contratação de serviço para apoio na 
elaboração de protocolos e fluxos de 
atendimento a crianças e adolescentes com 
direitos violados 

Serviços de terceiros 
pessoa jurídica 

R$........... 17.000,0 
(dezessete mil reais) 

9 
Celebração de parceria para oferta de 
projetos de atendimento a crianças e 
adolescentes em Serviço de Acolhimento 

Serviços de terceiros 
pessoa jurídica 

R$              15.000,00 (quinze 
mil reais) 
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10 

Aquisição de materiais socioeducativos, 

gêneros alimentícios e outros para encontros 

e campanhas promovidos pelo CMDHCA 

 

Materiais de consumo 

 

R$                8.000,00 (oito 

mil reais) 

      

TOTAL 

 R$       891.368,74 
(oitocentos e noventa e 
um mil, trezentos e 
sessenta e oito reais e 
setenta e quatro 
centavos)  

 

 

As despesas com recursos humanos, estrutura técnica, administrativa e 

institucional necessária ao adequado e ininterrupto funcionamento do CMDHCA, deverão 

ser cobertas com dotação orçamentária específica do Tesouro Municipal "que não onere, 

em qualquer hipótese, o Fundo Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente", conforme Art. 8º da Lei Municipal nº 1.780/2015. 

O Plano de Aplicação referente ao exercício de 2023 será elaborado nos meses 

de janeiro e fevereiro de 2023, com base no saldo apurado em 31/12/2022, após a 

conclusão do processo de Chamamento Público nº 03/2022 e do período de captação de 

recursos do Fundo.  

 

 

Alumínio, 03 de novembro de 2022. 

 

 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos Humanos de Crianças e 

Adolescentes de Alumínio 

 

 

Maria Marta Martins Ferreira 

 

 



 

Endereço: Av. Eng. Antonio de Castro Figueroa, 100, Vila Santa Luzia, Alumínio, SP - Telefone: (11) 4715-2424 

http://aluminiocmdca.wixsite.com/conselhomunicipal 
 

31 
 

Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

 

Jefferson da Silva (Vice-presidente) 
 
 
 

Liliane Conceição de Almeida (1ª Secretária) 
 

 

Juliana de Arruda Cunha 
 

 

Milena Ferreira da Cruz 
 
 
 

Vera Lúcia de Oliveira e Silva 
 

 


