
Conselho Municipal de Direitos da
Crianga e do Adolescente

RESOLUQA.0 NO 16/2022
12 de Setembro de 2022

Disp6e sabre o Plano de Aplicagao dos
Recursos do Fundo Municipal de Dlreitos

Da CrianQa e do Adolescence para o ano de 2022/2023.

O Conselho Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente, no uso de suas

atribuig6es, fundamenjado na Lei Federal n ' 8.069/90, na Lei Municipal 2675/2019 que

disp6e sobre a Poiiticzl Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescen'te, em reuniio

extraordiniria de n ' 142022, do dia 12 de setembro de 2021,

Considerando os pjincipios consagrados no artigo 37 da Constituigalo Federal, em

especial, o principio d4 legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e efici6ncial

Considerando o Estahto da Crianga e do Adolescente, Art. 88 que disp6e sobre o Fundo

de Direitos da CrianW4 e do Adolescentel

Considerando a Res4iuWao 137/2010 do CONANDA, e sua alteragao pda ResoluQao

194/2017 que disp6e sobre os parametros para a criagao e funcionamento dos Fundos

Nacional, Estaduais e Municipals dos Direitos da Crianga e do Adolescentel

Considerando a impdrtancia da execugao de projetos voltados a promogao, protegao,

defesa e de atendimbnto dos direitos das criangas e dos adolescente:s na cidade de

Guaxup61

Considerando a Lei federal 13.019/2014, que estabelece crit6rios para parcerias com as

Entidades da sociedabe civill
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Conselho Municipal de Direitos da
Crianq:a e do Adolescente

RESOLVE

Art. I ' Deliberar sobre bs valores, crit6rios e objetivos para regulamentar a aplicagao dos

recursos do FMDCA -- t:undo Municipal de Direitos da Crianga e do Adolesceste (FIA) de

Guaxup6 para o ano dk 2022/2023, para a inscrigao de programas, projetos e servigos

que visam o fortalecir$ento comunitario, implantagao e implementagao de redes locais

voltadas para o desenl/olvimento de criangas e adolescentes e suas familias no Ambito

dos recursos do CMD(PA de Guaxup6-

Art. 2' Os recursos ptlbiicos destinados ao desenvolvimento dos programas, projetos e

servigos voltados a area da infincia e adolesc6ncia, que trata esta resolugao, por

interm6dio de prograbas governamentais e de programas, projetos e servigos das

Organizag6es da Sociqdade Civil, e deverio ser avocados no Fundo Municipal de Direitos

da Crianga e do Adoie:jcente, inscrito no CNPJ sob o nOmero 05.658.170/0001-81.

Art. 3' Deverio ser ehcaminhadas c6pias do Plano de Aplicagao ao Minist6rio POblico

para apreciagao e ac Poder Executive para providencias de inclusio no orgamento

municipal de 2023.

Art. 4' Esta Resolugao entre em vigor na data de sua assinatura e posterior publicagao

Guaxup6, 12 de SeterTabro de 2022
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Walmor y&nbroti
Presidente 6MDCA
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