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PROJETO DE LEI N° 010/2015

Súmula : Institui o Plano Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente/ECAlFMDA
aprovado pelo Conselho Municipal de Ação
Social, para o período de 2015/2017, para o
CN PJ: 00.532.195/000 l-I O
efetivo cumprimento do princípio constitucional
da absoluta prioridade à
criança e ao
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adolescente, no âmbito das políticas públicas
municipais e dispõe de outras instruções
pertinentes.
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Faço saber que a Câmara Municipal de Adrianópolis, Estado do
Paraná, aprovou e eu, JOÃO MANOEL PAMPANINI, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:
Arti go 1° - Pela presente Lei, fica instituído o Plano Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente/ECA/FMDA , elaborado pela Secretaria Municipal de Ação Social do Município de
Adrianópolis , e aprovado pelo Conselho Municipal de Ação Social em 28/05/2015, no âmbito da
execução das políticas públicas municipais, para o efetivo cumprimento do princípio constitucional
da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, estabelecido no art. 227 da C.F. e parágrafo
único do art. 4° da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990 ;
Artigo 2° - O Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pretende servir como
instrumento de Gestão das Ações Sociais direcionadas a Criança e Adolescentes que serão
desenvolvidas pelo Município de Adrianópolis no período compreendido entre 2015 a 2017.
Artigo 3° - Que faça constar da presente Lei, em forma de anexo, o referido Plano na sua
integralidade.
Artigo 4° - Bimestralmente deverá ser elaborado o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e
do Adolescente do Município de Adrianópolis para averiguação do cumprimento dos objetivos
propostos, em decorrência do comando contido no Art. 18 da Instrução Normativa nO 36/2009 do
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o qual deverá ser publicado até 30 dias após o
encerramento de cada bimestre civil.
Artigo 5° - Esta Lei entrará em vigor na d",._ -nr-: sua publicaçao;
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE ADRIANÓPOLIS

RESOLUÇÃO 09/2015

SÚMULA:

DISPÕE

SOBRE

A APRECIAÇÃO

E APROVAÇÃO

DO

PLANO

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA O PERloDE
DE JUNHO DE 2015 ATÉ DEZEMBRO DE 2017

O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso de suas atribuições
legais, que são conferidas pela Lei Municipal nO 797 de 17 de abril de 2013.
Considerando:

- Lei Orgânica da Assistência Social nO 8.742 de 07 de dezembro de 1993.
- Política Nacional de Assistência Social - PNAS 2004.
- Nob/SUAS 2012.
RESOLVE:
Art. 1° - Apreciar e aprovar os demonstrativos 2014 dos Serviços, IGO-SUAS e IGO
BF da Assistência Social I MOS, conforme apresentado a este Conselho,
Art. 2° - Essa resolução entra em vigor após a sua publicação, revogando-se as
disposições contrárias,
Sala de reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em 28 de maio
de 2015.

Adrianópolis, 28 de maio de 2015.

Vanda Aparecida Volner da Silva
Presidente do CMAS
CPF: 126.187.758-64
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

PLANO MUNICIPAL DOS DISREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -JUNHO DE 2015 A DEZEMBRO DE 2017.

METAS

AÇÕES

- Ga ra ntir a proteção
integral e o fortalecimento
dos vínculos familiares.

- Acompanhar as famílias
que possivelmente possam
estar em risco social;

- Ampliação e melhoria dos
serviços voltados para o
atendimento da criança e do
adolescente segundo o
Estatuto da Criança e do
Adolescente;

- Disponibilizar serviços de
lazer, cultura e esporte para
crianças e adolescentes que
possam estar em risco social
e pessoal;
- Aprimorar serviços já
existentes de atendimento
específico á criança e ao
adolescente;

- Desenvolver programas de
capacitação e
profissionalização para os

- Implantar Programa Jovem
Aprendiz;
- Incentivar o Primeiro

ESTRATÉG IAS
- Visitas Domiciliares;
- Atendimento Social;
- Atendimento em Grupos;
- Grupos para geração de
renda;
- Grupos de convivência e
orientações;
- Elaborar e Implantar
Projetos de Lazer, Cultura e
Esporte para crianças e
adolescentes;
- Garantir que crianças e
adolescentes que são
portadores de deficiência
possuam total atendimento
e acesso aos serviços
oferecidos;
- Estabelecer parcerias com
instituições para que
ofereçam cursos

PRAZO

RESPONSÁVEIS

- Em andamento;
- Permanente

- Secretaria Municipal de
Assistência Social;
- Conselho Tutelar;

- Em andamento;
- Permanente.

- Secretaria Municipal de
Assistência Social, Educação,
Saúde e Agricultura;
- Conselho Tutelar;
- APAE;

- 2º semestre de 2015;

- Secretaria Municipal de
Assistência Social, Educação.
-

-
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CONSELHO MUN ICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

local
campanhas de
ea
eo

prevenção e combate ao uso
indevido
drogas e contra

contra

a

palestras nas
drogas;

para combater as "nu"",.",
violência, abuso
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- Em andamento
- Permanente.
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Saúde e

DCA;
não
com os pais
violentas
ed ucar os

dos
campanhas

e Agricultura;
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
criança e do adolescente.

-Organizar a Conferencia
Municipal dos Direitos da
Criança e do adolescente
para o ano de 2015;

-

-Organizar a Conferencia
Municipal dos Direitos da
Criança e do adolescente
para o ano de 2015;

uma rede de proteção à
criança e ao adolescente,
articulando serviços de
saúde, segurança pública,
assistência social,
atendimento jurídico com a
finalidade de estabelecer
canais de denúncia,
atendimento à vítima e ao
agressor, investigação e
responsabilização, bem
como, de mudança de
mentalidades e de
comportamentos de
violência contra crianças e
jovens.
- Sensibilizar a sociedade
civil e as organizações de
atendimento da criança e do
adolescente para a
Conferência MuniCipal;
- Estimular a participação de
adolescentes e pais para
participarem da Conferência
Municipal;

- Conselho Tutelar;
- Escola Estadual;
- Policia Militar e Civil;
- Igrejas;
- Comunidade em geral;
- Ministério Público;
- CMDCA.

- 2º semestre de 2015

- CMDCA
- Secretaria Municipal de
Assistência Social;
- Conselho Tutelar;
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
- Garantir a participação de
todas as
governamentais e

a iuventude no
os
a participar de
e orientações
SIPIAe o
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- Permanente
manutenção
- Capacitar todos os
Conselheiros Tutelares a
a

o
acompanhamento oevloo e
a criança e ao
adolescente e suas

no CRAS
- Permanente

- Poder executivo;
de
Assistência Social.
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