RESOLUÇÃO Nº: 04/2016

Dispõe sobre a publicação do Plano de Ação e
Aplicação do COMDICAU para o exercício de 2017.

“A política de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente far-se-á através de um
conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios”.

O COMDICAU – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de
Uberaba, por meio de sua presidente, no uso de suas atribuições normativa, consultiva,
deliberativa e das demais funções legais que lhe confere em seu Regimento Interno, pela Lei
Municipal 12.156/15 e através da Lei Federal 8.069 de 13 julho de 1990:

- Considerando as diretrizes da política de atendimento;
- Considerando a sua natureza deliberativa,
- Considerando a Resolução 137 de 21 de Janeiro de 2010 do Conselho Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente;

Resolve:
Elabora e executar o Plano de Ação e Aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente - COMDICAU.
CAPÍTULO I
DO PLANO DE AÇÃO E APLICAÇÃO

Art. 1º - Torna público o Plano de Ação, anexo, deliberado em reunião ordinária realizada no dia
07 de dezembro de 2016.

CAPÍTULO II
DA DURAÇÃO DO PLANO

Art. 2º - O Plano de Ação foi deliberado com base na resolução 137 de 21 de Janeiro de 2010 do
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente para o exercício de 2017.

CAPÍTULO III
DA REVISÃO

Art. 3º - Revisão do Plano Municipal se dará semestralmente.
Parágrafo único: A qualquer momento o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente-COMDICAU poderá fazer revisão do PLANO visando adequar às necessidades do
momento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 4º - Revogados os atos em contrário, os efeitos dessa resolução retroagem a data de 07 de
dezembro de 2016.

Uberaba, 09 de dezembro de 2016.

Michelle Carvalho Santos
Presidente do COMDICAU

PLANO DE AÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2017
OBJETIVO

AÇÃO

Elaboração de decreto que
regulamenta o FUMDICAU

Elaborar minuta do
decreto e encaminhar ao
Executivo
Registrar as entidades
que solicitam e inscrever
programas e projetos
apresentados

Fornecer Registros as
Entidades / Inscrever os
Programas e Serviços
Conforme lei
Federal 8.069/90 /

RESULTADOS

CRONOGRAMA

ATORES
ENVOLVIDOS
Poder público
COMDICAU

RECURSO E
ARTICULAÇÃO
COMDICAU E PMU

Registrar instituições e
Inscrever os Programas e
Manter Cadastro Atualizado

Permanente

COMDICAU

COMDICAU

COMDICAU

COMDICAU

Reavaliar o registro das
instituições registradas para
readequação em
conformidade com o ECA
Articular com o Executivo e
Legislativo a Criação de
Políticas públicas voltadas
para infância e juventude

Reavaliar instituições
que já possuem registro
no Comdicau

Reordenamento de acordo
com a legislação vigente

Reuniões
Audiências
Debates
Formulações
Deliberações

Políticas
Públicas de
Estado

Permanente

COMDICAU
ONGS
PMU

COMDICAU E
PARCEIROS

Reordenamento das
comissões temáticas do
COMDICAU

Reordenar as comissões
já criadas pelo
COMDICAU

Deliberações e
fortalecimento das ações do
COMDICAU

Primeira plenária de
2017

COMDICAU

COMDICAU

Avaliação/Diagnostico das
ações do COMDICAU

Avaliar as deliberações
das Plenárias do
conselho e demais ações

Planejamento das ações e
mais efetividades

Permanente

COMDICAU

-

Divulgação e disseminação
de ações e informações
referente a Política da

Divulgar as ações da rede
de atendimento e
proteção à criança e ao

Disseminação de
informações para o publico
referenciado e a

Permanente

COMDICAU

COMDICAU

OBJETIVO

AÇÃO

RESULTADOS

Criança e do Adolescente
Orçamento da Política da
Criança e do Adolescente do
Município

adolescente em Uberaba
Deliberar, fiscalizar e
participar da elaboração
do orçamento municipal
voltado para a criança e
o adolescente
Elaborar projeto para
capacitação com
temáticas ligadas a área

comunidade
Financiamento efetivo da
Política da Criança e do
Adolescente no Município

Formação continuada dos
conselheiros tutelares, de
direitos e instituições
Acompanhamento da
execução do diagnóstico
Elaboração e publicação do
edital de chamamento
público do FUMDICAU

Monitoramento e
fiscalização das entidades
inscritas

Montar comissão para
acompanhar a execução
do diagnostico
Elaboração do Edital de
chamamento publico
com a vertente de
financiamento de
projetos
Visitas e fiscalização das
instituições registradas
no conselho

CRONOGRAMA

ATORES
ENVOLVIDOS

RECURSO E
ARTICULAÇÃO

Permanente

COMDICAU

COMDICAU

Potencializar as ações após
disseminação de
conhecimento

Primeiro semestre

COMDICAU

COMDICAU

Diagnostico da situação da
criança e do adolescente em
Uberaba
Financiamento de projetos
de atendimentos a criança e
ao adolescente

Primeiro semestre

COMDICAU

COMDICAU

Segundo semestre

COMDICAU

COMDICAU

Permanente

COMDICAU

COMDICAU

Melhor atendimento voltado
para a criança e o
adolescente

