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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – 2021 

 
 

2021 
 

O QUE QUEM COMO QUANDO 

 

Reuniões ordinárias do CMDCA. 

 

 

Conselheiros Titulares, suplentes e 
demais convidados. 

Reunião do Conselho do CMDCA, 

para tratar assuntos de pauta, 

com a finalidade de discutir, 

planejar, estruturar e fiscalizar 

ações de proteção à Criança e ao 

Adolescente. 

Reuniões Extraordinárias sempre 

que necessária. 

Mensal; 

De acordo com o calendário anual do 
CMDCA. 
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O QUE QUEM COMO QUANDO 

Comissão organizadora  de  
projetos  e politicas públicas  

CMDCA e demais agentes da rede 
de proteção  

Reuniões com a Comissão para 

que seja desenvolvido projetos  e 

ações que visam a melhoria da 

qualidade de vida de crianças e 

adolescentes 

Janeiro /2021 

Comissão que trata da mudança 
da Lei do Conselho Tutelar 

 

 

Comissão já instituída que irá 
propor a minuta sobre a lei do 

Conselho Tutelar. 

Reuniões com a Comissão para 
adequar ou propor nova  lei do 
Conselho Tutelar, juntamente 
com os Conselheiros e demais 

colaboradores. 

Setembro 2021 

Resolução que prorroga o prazo da 
eleição do CMDCA 

CMDCA O CMDCA retificará a  Resolução 

que  prorroga o prazo da eleição 

que aconteceria em outubro de 

2020 transferido para  fevereiro 

de 2021 sendo necessário a 

mudança para junho. 

Janeiro /2021 
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O QUE QUEM COMO QUANDO 

Capacitação Conselho Tutelar 
continuada 

CMDCA/FUMDICAD CMDCA através do FUMDICAD 

realizará capacitação para o 

Conselho Tutelar 

Setembro 2021 

Elaborar o edital conforme 
disponibilidade orçamentaria do 

FUMDICAD  

           CMDCA/FUMDICAD/ SEAS 

COMISSÕES/GESTORA DE 
PARCERIA/SEAS 

Após deliberação do CMDCA, ter 

a execução do processo através 

da Gestora de Parceria, 

Comissões de Seleção, Avaliação 

e Monitoramento. 

Janeiro /dezembro  

 

 

Comissão Resolução n.º 002/2018 
Alterada para a Resolução 

n.º12/2019 

     Comissão Continuar com a Comissão  que 

deverá acompanhar o processo 

de inscrição e renovação das 

Instituições 

Janeiro à dezembro 

Comissão de Articulação junto as 
Empresas 

Reunião com a Associação dos 

Contabilistas. 

 

Reunião com a Associação dos 

Contabilistas. 

Definir a Comissão que 

trabalhará na divulgação do 

Fundo com o objetivo de 

aumentar  a arrecadação . 

Janeiro à dezembro 
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O QUE QUEM COMO QUANDO 

Divulgação do CMDCA e Conselho 
Tutelar  

CMDCA Comissão que trabalhe na 

divulgação das ações do CMDCA 

e atribuições do Conselho Tutelar  

Fevereiro à dezembro 

 


