
 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

CALENDÁRIO DE ATIVIDADES – 2022 

 

2022 
 

O QUE QUEM COMO QUANDO 

 
 

 
 
 
 

Reuniões ordinárias do CMDCA, 
havendo necessidade convocação 

de extraordinárias. 

 
 

 
 
 
 

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 necessário. 

 

 
Mensal; 

 

De acordo com o calendário anual 
do CMDCA. 

 

 

Comissão Permanente de 
Políticas Básicas de Criança 

e adolescentes 

 
 

 
CMDCA e demais agentes da rede 

de proteção 

Reuniões com a Comissão para 

que seja desenvolvido propostas 

de politicas públicas/ ações que 

visam garantir e melhorar a 

qualidade de vida de crianças e 

adolescentes 

 
 

 
Janeiro à dezembro 

2022 



Comissão que trata da mudança da 
legislação 

CMDCA/FUMDICAD
 e

CONSELHO TUTELAR 

Comissão instituída que 
irá propor a minuta de 
alteração das legislações 
CMDCA/FUMDICAD e 
CONSELHO TUTELAR 

Reuniões com a Comissão para 
adequar ou propor nova 

legislação, juntamente com os 
Conselheiros e demais 

colaboradores. 

Janeiro 2022 

 
 

Capacitação Conselho Tutelar 
continuada 

 

 
CMDCA/FUMDICAD 

 

CMDCA através do FUMDICAD 

realizará capacitação para o 

Conselho Tutelar. 

 
 

Março 2022 

 
 

Elaborar o edital conforme 
disponibilidade orçamentária do 

FUMDICAD ou Captação de 
Recursos 

CMDCA/FUMDICAD/ SEAS 

COMISSÕES/GESTOR 
DEPARCERIA/SEAS 

 

Após deliberação do CMDCA, ter 

a execução do processo através 

da Comissão responsavel em 

elaborar o edital e 

acompanhamento das demais 

Comissões e responsáveis; 

 
 

 
Maio 2022 

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 e projetos/ 
programas 

Janeiro à dezembro 2022 



 
 

Comissão de divulgação do 
FUMDICAD 

Associação dos Contabilistas, 

divulgação dos projetos em 

execução, contato com 

empresários entre outros; 

 
Instauração da Comissão, 

reuniões, divulgações em mídias 
sociais, apoio do poder público. 

 
 

Fevereiro à novembro 

 
 

Divulgação do CMDCA e Conselho 
Tutelar tendo como foco ações 

relacionados à criança e ao 
adolescente 

 

 
CMDCA/ Conselho 

Tutelar e rede de 
Proteção 

Ações com temáticas a serem 

trabalhadas como por exemplo: 

Prevenção da gravidez na 

adolescência, álcool e outras 

drogas, suicídio, trabalho infantil, 

prevenção do abuso sexual, entre 

outros. 

 
 

Fevereiro à dezembro 

 
 

Comissão de Análise Técnica 

 
CMDCA 

Acompanhamento dos Projetos 

que estão sendo executados com 

recursos do FUMDICAD. 

 
Janeiro à dezembro 

Análise e confecção das 
prestações de contas do 

FUMDICAD 

 
CMDCA 

Análise do Colegiado sobre as 

movimentações financeiras, 

entradas e saídas de recursos do 

fundo da criança. 

 
 

Janeiro à dezembro 

 


