
02/05/2022 SEI/PMJ - 0012660746 - Resolução

file:///C:/Users/u50331/Desktop/Resolucao_0012660746.html 1/2

 

RESOLUÇÃO SEI Nº 0012660746/2022 - SAS.UAC

 

 

Joinville, 25 de abril de 2022.
 

RESOLUÇÃO n.º 11/2022/ CMDCA

Planos de Ação para 2022 das Comissões Setoriais do CMDCA.
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, órgão deliberativo e

controlador das ações da Política Municipal de Atendimento (art. 88, II, do ECA - Lei n.º 8.069/1990 c/c art. 6.º da Lei
Municipal n.º 3.725/1998 e art. 2.º, IX da Lei 13.019/2014), considerando:

Que o CMDCA na qualidade de órgão deliberativo e controlador das ações da Política Municipal de
Atendimento deve ser pró-ativo mediante atuação articulada e integrada para a convergência junto as diversas políticas
públicas de atenção à criança e ao adolescente;

Que os Planos de Ação têm como parâmetro a definição das diretrizes, metas e prioridades no âmbito
das políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente no município;

A necessidade de planejamento para o ano de 2022, no sentido de corroborar com as ações já
contínuas, bem como das inovações necessárias que contribuirão para o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e
do Adolescente (SGDCA)  assegurando o fortalecimento do que nos dita o Estatuto da Criança e do Adolescente.

 
Resolve:
 
Art. 1º Aprovar os Planos de Ação desenvolvidos pelas Comissões Setoriais do CMDCA  para o ano

de 2022, os quais integram a presente sob o n.º 0012719758
 
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
 

Eunice Butzke Deckmann
Presidente do CMDCA de Joinville

 

Documento assinado eletronicamente por Eunice Butzke Deckmann, Usuário Externo, em
28/04/2022, às 13:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal
nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código
verificador 0012660746 e o código CRC 1C352B14.
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PLANO DE AÇÃO 2022

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, órgão deliberativo e

controlador das ações da Política Municipal de Atendimento (art. 88, II, do ECA - Lei n.º 8.069/1990 c/c art.

6.º da Lei Municipal n.º 3.725/1998 e art. 2.º, IX da Lei 13.019/2014), considerando:

Que o CMDCA na qualidade de órgão deliberativo e controlador das ações da Política Municipal de

Atendimento deve ser pró-ativo mediante atuação articulada e integrada para a convergência junto as

diversas políticas públicas de atenção à criança e ao adolescente;

Que os Planos de Ação têm como parâmetro a definição das diretrizes, metas e prioridades no

âmbito das políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente no município;

A necessidade de planejamento para o ano de 2022, no sentido do mantenimento das ações já

contínuas, bem como das inovações necessárias que contribuirão para o Sistema de Garantia dos Direitos

da  Criança  e  do Adolescente  (SGDCA)  assegurando o  fortalecimento  do que  nos dita  o  Estatuto  da

Criança e do Adolescente (ECA);

Segue propostas das comissões setoriais:

Comissão de Legislação

METAS AÇÕES RECURSOS PRAZO MONITORAMENTO1

Atualização da Lei 
3725/1998, que cria 
CMDCA, FMDCA e 
Consleho Tutelar

Realizar a separação da Lei, em duas partes:  1. 
CMDCA e o Fundo Municipal da Infânica e 
Adolescência, 2.Conselho Tutelar

Sem custos 04/22

Elaborar a minuta de alteração da parte CMDCA e o 
Fundo Municipal da Infânica e Adolescência

Sem custos 06/22

Acompanhamento de Comissão Especial para tratar 
da alteração da Lei 3725/1998 – parte do CT e 
criação do quarto Conselho Tutelar

Sem custos 12/22

Comissão de Orçamento e Finanças/Fundos 

METAS AÇÕES RECURSOS PRAZO MONITORAMENTO

Capacitar as 
organizações

Realizar workshops com parceiros para capacitação 
em: 

FIA 12/22

Marco regulatório FIA 12/22

1 - Do Monitoramento, serão aplicados os seguintes critérios a todas as ações propostas pelas comissões setoriais: Realizado – 
quando a ação foi executada; Realizado Parcialmente – apontando as ações que foram atingidas e quais não foram com as 
devidas justificativas ao não cumprimento; Não Realizado – apontando as justificativas da não realização.



Elaboração de projetos FIA 12/22

Prestação de contas FIA 12/22

Acompanhar pedidos de
custeio de participação 
em eventos 

 - Disponibilizar no Plano de Aplicação, recursos para
possibilitar a participação dos conselheiros de 
direitos,conselheiros tutelares e secretaria executiva, 
em cursos e eventos ligados à crianças e 
adolescentes;

FIA 12/22

Emitir parecer para solicitações de participação em 
eventos: diárias, transporte e inscrição

FIA
Contínuo, conforme 
demanda

Fomentar, articular 
liberação e execução de
editais para projetos do 
FIA

 Atualizar resoluções sobre eixos e valores a serem 
financiados pelo FIA, relativo a captação de recursos 
(chancela), contemplados nos ODS (Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável);

FIA

 Até dezembro de 
2022

- próximos 
lançamentos

Acompanhar lançamento dos editais OSC, OS e 
OSCIP; de chancela

FIA - até março de 2022

Analisar e deliberar sobre projetos governamentais e 
não governamentais propostos para financiamento 
pelo FIA;

FIA - até dezembro 2022

Controle dos projetos 
aprovados no FIA

Acompanhar o trabalho da Comissão de 
Monitoramento dos projetos aprovados pelo FIA, com
registros e visitas de fiscalização da execução dos 
projetos financiados

Não se aplica
Contínuo, conforme 
financiamento dos 
projetos

Captação de recursos 
para o FIA

Visitar empresas e apresentar o FIA, bem como 
projetos já financiados/executados.

FIA
Contínuo até 
dezembro de 2022

Buscar parceria com o SESCON/SC e CRC; FIA
Contínuo até 
dezembro de 2022

Elaborar campanha de divulgação para captação de 
recursos;

FIA
Contínuo até 
dezembro de 2022

Buscar outras fontes de 
recursos para o FIA

Verificar outras fontes públicas passíveis de 
destinação de recursos para o FIA

Não se aplica
Contínuo, conforme 
demanda

Manter atualizado e 
positivo o balanço 
contábil e a execução 
de projetos

Analisar e emitir parecer para deliberação em 
plenárias dos relatórios mensais do FMDCA

Não se aplica Contínuo

Acompanhar aplicação e evolução dos recursos do 
FIA e do OCA no andamento das políticas públicas, 
bem como dos projetos financiados pelo FIA

Não se aplica Contínuo

Otimizar os processos 
de elaboração e 
abertura de editais para 
financiamento pelo FIA

- Manter diálogo freqüente com a Secretaria de 
Administração e Planejamento para conhecer os 
processos e colocar demandas;

Não se aplica Contínuo

Elaborar protocolo de lançamento dos editais e 
divulgação dos mesmos;

Não se aplica Contínuo

Evento Prêmio 
Destinador Nota 1000

Realizar evento para entrega do Prêmio Destinador 
Nota 1000

Materiais do 
CMDCA 
existentes na 
Casa dos 
Conselhos.
Parceria para 
local do 
evento.

11/2022

Comissão de Articulação e Educação

METAS AÇÕES RECURSOS PRAZO MONITORAMENTO



Atualização do Projeto 
da Escola da Rede

Atualizar  e  aprovar  o  Projeto  da  Escola  da  Rede,
publicar  resolução  e  divulgar  para  a  Rede  de
Atendimento.

Não se aplica 06/2022

Realizar a XII 
Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança 
e do Adolescente

Constituir uma comissão organizadora FIA 11/2022

Realizar reuniões para organização FIA 11/2022

Realizar a XII Conferência Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

FIA 11/2022

*as ações desta meta devem ser realizadas em conjunto com a Comissão de Políticas Públicas

Evento de capacitação 
para Rede de 
Atendimento da 
Criança e do 
Adolescente

Realizar evento com a temática: Ética e Urbanidade 
da SGD

Materiais do 
CMDCA 
existentes na 
Casa dos 
Conselhos.
Parceria com 
AMUNESC.

05/2022

Comissão de Participação da Criança e Adolescente

METAS AÇÕES RECURSOS PRAZO MONITORAMENTO

Informar os 
adolescentes 
participantes da 
Comissão sobre as 
principais legislações 
da Criança e do 
Adolescente

Realizar capacitação com os adolescentes 
participantes da Comissão

Não se aplica 04/2022

Disponibilizar um arquivo no Google Drive/Whatsapp 
com principais legislações e normativas sobre os 
direitos da criança e adolescente

Não se aplica 04/2022

Preparar vídeos, 
modelo Reels, nas 
redes sociais com 
esclarecimentos sobre 
direitos e deveres para 
atingir o público 
adolescente

Fazer filmagem com os adolescentes com 
conselheiros do CMDCA e conselheiros tutelares com 
temas sugeridos pelos adolescentes 

Não se Aplica 12/2022

Produzir pelo menos um vídeo por mês e divulgar nas 
redes sociais do CMDCA Joinville

Não se Aplica 12/2022

Engajamento 
preparatório para a XII 
Conferência Municipal

Promover ações de identificação do processo de uma 
Conferência para assimilação do público-alvo, visando
a intenção de participação dos mesmos, tanto no 
processo construtivo da Conferência, como na própria.

Não se aplica 11/2022

Incentivar a 
participação de 
adolescentes nas 
reuniões mensais da 
Comissão

Divulgar as datas das reuniões mensais da comissão 
nas redes sociais e por e-mail para a rede de 
atendimento

Não se aplica 12/2022

Câmara de Normas e Registros

METAS AÇÕES RECURSOS PRAZO MONITORAMENTO

Realizar a atualização 
da Resolução 
21/2021/CMDCA

Realizar reuniões da comissão para atualização da 
Resolução

Não se aplica 08/2022

Passar a minuta da resolução para aprovação em 
plenárias

Não se aplica 08/2022

Publicar nova resolução de normas e registros Não se aplica 08/2022

Divulgar nova 
Resolução de Normas 
e Registros

Encaminhar nova resolução por email para todas as 
instituições registradas no CMDCA 

Não se aplica 10/2022

Divulgar a alteração da resolução nas redes sociais 
do CMDCA

Não se aplica 10/2022



Realizar uma reunião com as instituições para 
apresentação da nova resolução

Não se aplica 10/2022

Aproximação com as 
instituições que 
executam o Programa 
de aprendizagem e 
educação profissional.

Realizar reunião para levantamento das principais 
demandas e desafios das instituições a fim do 
CMDCA poder auxiliá-las

Não se aplica 05/2022

Promover Seminário 
com capacitação para 
programas de 
aprendizagem e 
educação profissional.

Organizar evento

Materiais do 
CMDCA 
existentes na 
Casa dos 
Conselhos.
Parceria para 
local do 
evento.

09/2022

Solicitar a inscrição dos
Serviços e Programas 
da Secretaria de 
Cultura e Turismo

 Encaminhar ofício para sensibilização do gestor da 
pasta Analisar documentação enviada para fins de 
inscrição de programas e serviços

Não se aplica 06/2022

Atualizar e solicitar a 
inscrição dos Serviços 
e Programas da 
Secretaria de 
Assistência Social

Analisar documentação enviada para fins de inscrição
de programas e serviços

Não se aplica Janeiro

Comissão de Politicas Públicas

METAS AÇÕES RECURSOS PRAZO MONITORAMENTO

Acompanhar a 
realização da 
atualização do 
Diagnóstico Social da 
Criança e do 
Adolescente em 
Joinville

Acompanhar o andamento da licitação e contratação 
da empresa que realizará o diagnóstico, 
compartilhada com a Câmara de  Articulação e 
Educação.

FMDCA 12/2022

Acompanhar e auxiliar no diagnóstico, no que for 
possível
Encaminhar ofício as secretarias do município para 
auxiliar na construção dos indicadores.

FMDCA 12/2022

Acompanhar diversas 
temáticas e propor 
políticas públicas 
relativas a crianças e 
adolescentes

Acompanhar a comissão de monitoramento da 
mortalidade infantil.

Não se aplica 12/2022

Acompanhar ações do PETI Não se aplica 12/2022

Participar do Fórum Municipal de Educação Não se aplica 12/2022

Participar da Comissão Intersetorail de 
acompanhamento da Rede de Acolhimento Familiar e 
Institucional da Criança e do Adolescente

Não se aplica 12/2022

Participar da Comissão Intersetorial de 
acompanhamento do Plano Municipal de Atendimento
Socioeducativo (PMASE)

Não se aplica 12/2022

Participar do Comitê de Gestão Colegiada da Rede 
de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e 
Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência 
(Escuta Especializada)

Não se aplica 12/2022

Promover 3 reuniões ao ano para avaliação a 
participação e as ações das comissões especiais 

Não se aplica 12/2022

Organizar Conferência 
Municipal da Criança e 
do Adolescente

Avaliar e compilar as informações da última 
conferência.

Não se aplica
Até dezembro de 
2022

Solicitar informação as secretárias com informações 
dobre os compromissos firmados na última 
conferência. 

Não se aplica
Até dezembro de 
2022

Construir documento com os avanços e desafios para
as políticas de atendimento a crianças e 
adolescentes. 

Não se aplica
Até dezembro de 
2022


