
RESOLUÇÃO N°. 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas alterações, na Lei Municipal nº. 123, de 28 de 

Junho de 1994, alterada pela Lei N° 1.780 de 12 de Maio de 2015

CONSIDERANDO o disposto no art. 88, IV do, Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabelece que "são diretrizes da política de atendimento: [....] IV 

estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do 

adolescente"; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 137/2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CONANDA, a qual trata dos "parâmetros para a criação e o funcionamento 

Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências"; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, II da Lei Municipal nº 1.780/2015 que estabelece que a 

liberação de recursos do FMDHCA devem estar em "....c

programas previamente estabelecidos e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos Humanos 

da Criança e do Adolescente"; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, XII da Lei Municipal nº 1.780/2015 sobre a competência do

CMDHCA de "deliberar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente";

CONSIDERANDO a deliberação ocorrida 

em relação ao Plano de Ação e de A

 

 
 

 

RESOLUÇÃO N°. 09  DE 09 DE MAIO DE 2019. 

Dispõe sobre a aprovação do Plano 
Aplicação dos Recursos do FMD
de 2019. 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDHCA

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas alterações, na Lei Municipal nº. 123, de 28 de 

a pela Lei N° 1.780 de 12 de Maio de 2015.  

o disposto no art. 88, IV do, Estatuto da Criança e do Adolescente 

estabelece que "são diretrizes da política de atendimento: [....] IV - manutenção de fundos nacional, 

is vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do 

CONSIDERANDO a Resolução nº 137/2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

CONANDA, a qual trata dos "parâmetros para a criação e o funcionamento 

Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, II da Lei Municipal nº 1.780/2015 que estabelece que a 

liberação de recursos do FMDHCA devem estar em "....conformidade com as ações, os planos e o 

programas previamente estabelecidos e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos Humanos 

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, XII da Lei Municipal nº 1.780/2015 sobre a competência do

CMDHCA de "deliberar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente"; 

deliberação ocorrida em reunião ordinária do CMDHCA em 09

de Aplicação do FMDHCA.  

aprovação do Plano de Ação e de 
Aplicação dos Recursos do FMDHCA para o ano 

CMDHCA-Alumínio SP, 

no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 – 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e suas alterações, na Lei Municipal nº. 123, de 28 de 

o disposto no art. 88, IV do, Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA que 

manutenção de fundos nacional, 

is vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do 

CONSIDERANDO a Resolução nº 137/2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

CONANDA, a qual trata dos "parâmetros para a criação e o funcionamento dos 

Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

CONSIDERANDO o disposto no art. 29, II da Lei Municipal nº 1.780/2015 que estabelece que a 

onformidade com as ações, os planos e o 

programas previamente estabelecidos e aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos Humanos 

CONSIDERANDO o disposto no art. 14, XII da Lei Municipal nº 1.780/2015 sobre a competência do 

CMDHCA de "deliberar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos 

em 09 de maio de 2019, 



 

 

 

RESOLVE:  

Art. 1º- APROVAR, nos termo da ATA de Reunião Ordinária do CMDHCA do dia 09 de maio de 2019, 

o Plano de Ação do CMDHCA e Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes (

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.   

 

___________________________________

 

APROVAR, nos termo da ATA de Reunião Ordinária do CMDHCA do dia 09 de maio de 2019, 

o Plano de Ação do CMDHCA e Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos 

Humanos de Crianças e Adolescentes (FMDHCA) para o ano de 2019, conforme o Anexo I.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.    

 

Alumínio, 09 de maio de 2019. 

 

 

 

___________________________________ 

Bruno de Arruda Cunha 

Presidente CMDCA 

APROVAR, nos termo da ATA de Reunião Ordinária do CMDHCA do dia 09 de maio de 2019, 

o Plano de Ação do CMDHCA e Plano de Aplicação dos recursos do Fundo Municipal dos Direitos 

FMDHCA) para o ano de 2019, conforme o Anexo I. 


