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Resolução CMDCA Nº 04 de 27 de janeiro de 2022. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente aprova a 
utilização dos recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e 
Adolescente- FUMDICAD para 
capacitação do Conselho Tutelar e 
Rede de Proteção.  
 

Considerando que a Capacitação do sistema SIPIA  é um sistema nacional de 

registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos 

fundamentais preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA.  

Considerando que o SIPIA tem uma saída de dados agregados em nível 

municipal, estadual e nacional e se constitui em uma base única nacional para 

formulação de políticas públicas no setor. 

Considerando a proposta de capacitação justificada pela necessidade de 

qualificação continuada dos conselheiros (as) tutelares eleitos e suplentes. 

Uma vez que o órgão é a autoridade pública à qual a Lei n°. 8.069/90 confiou o 

atendimento especializado e a rápida (e efetiva) solução dos casos envolvendo 

a ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. 

Considerando a aprovação do Planejamento do exercício 2022, onde neste 

incluía a capacitação dos Conselheiros Tutelares.  

Considerando a Resolução n.º170 de 10 de Dezembro de 2014 do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente- CONANDA, “ § 6º Fica 

vedado o uso dos recursos do Fundo Municipal ou do Distrito Federal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente para quaisquer fins que não sejam 

destinados à formação e à qualificação funcional dos Conselheiros Tutelares”. 

Considerando a necessidade exposta pelos Conselheiros Tutelares na 1º 

reunião Ordinária realizada em 27/01/2022, onde nesta o Colegiado: 
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RESOLVE: 

Art. 1º O Colegiado aprova a utilização dos Recursos do Fundo Municipal dos 

Diretos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD para o custeio da 

Capacitação dos membros do Conselho Tutelar e Rede de Proteção.  

Art. 2º  A escolha da empresa que irá prestar o serviço obedecerá  o processo 

licitatório.  

Cruzeiro, 27 de janeiro de 2022. 

                                              

Iris Rodrigues dos Santos 

Presidente do CMDCA 

 

 

    


