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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bela Vista 

do Toldo – SC, de acordo com as suas atribuições legais, conforme Lei Municipal nº 

1.184 de 07 de novembro de 2016, atua como órgão deliberativo e controlador das 

políticas públicas, e juntamente com o Conselho Tutelar, zela pela garantia dos 

direitos de crianças e adolescentes do município. 

Norteando-se pelas características e necessidades da realidade local e 

objetivando criar e ampliar projetos que atendam as diversas políticas de proteção à 

criança e ao adolescente é que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Bela Vista do Toldo – SC, formulou o presente Plano de Ação, 

estabelecendo diretrizes com o fim de fortalecer as políticas sociais básicas, bem 

como implementar as políticas de proteção e garantia de direitos, através da 

integração entre ações governamentais e não governamentais. 

O Plano de Aplicação é o instrumento com que o Conselho fixa critérios de 

utilização dos recursos do Fundo da Infância e Adolescente - FIA e exerce o controle 

interno da aplicação destes recursos. 

O Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA) é previsto na Lei nº 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), que estabelece a criação (deve ser 

por lei específica de cada ente) e sua manutenção como diretriz:  

 

Art. 88. São diretrizes da política de atendimento: 

[...]: 

IV — manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais 

vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do 

adolescente; 

 

Tendo natureza jurídica de fundo, obedece, para todos os efeitos, às normas 

gerais de Contabilidade Pública, das quais se destaca a Lei nº 4.320/64, conforme o 

que dispõe o artigo 71: 

 

Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas 

que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou 

serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação. 



 

Como características básicas, pode-se elencar:  

a) Vinculado ao Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente;  

b) Deve haver um único Fundo da Infância e Adolescência;  

c) Não possui personalidade jurídica;  

d) Deve ser criado por Lei, devendo explicitar suas fontes de receitas, seus 

objetivos e finalidades;  

e) Integra o orçamento público, para todos os efeitos, sujeito às regras gerais 

de execução orçamentária;  

f) Conta bancária específica para movimentação dos recursos;  

g) Orçamento que possibilite a execução dos planos de ação e aplicação;  

h) Gestor nomeado pelo Poder Executivo (ordenar despesas, emitir 

empenhos, cheques, prestar contas etc.); 

i) Sujeito ao Controle Interno (do Poder Executivo e do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente) e Controle Externo (Poder Legislativo, 

Tribunal de Contas e Ministério Público).  

 

A relação do Fundo da Infância e da Adolescência com o orçamento público é 

direta, ou seja, o primeiro faz parte do segundo. A execução das ações de 

responsabilidade do FIA devem passar necessariamente pelo planejamento, ou seja, 

incluídas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 

Orçamentária Anual (LOA). Desta forma, o FIA integra o orçamento público e está 

sujeito às regras gerais de execução orçamentária, ou seja, tudo deve passar pelo 

orçamento, seja através da peça original, seja por créditos adicionais. 

Este Plano de Ação deste CMDCA, tem o objetivo de apresentar resultados 

preventivos nas principais áreas de exclusão social, foco de atenção especial para 

implementação das políticas públicas de atendimento as crianças e adolescentes e 

fazer valer a prioridade absoluta assegurada pela Constituição Federal e pela Lei nº 

8.069/90. 

Assim, este Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Bela Vista do Toldo – SC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 

Municipal nº 1.184 de 07 de novembro de 2016, vem tornar público seu Plano de 

Ação e de Aplicação para o ano de 2020, aprovado em reunião extraordinária 

realizada em 19 de maio de 2020. 



2. DIRETRIZES 

 

 Articulação com as diversas políticas públicas municipais de atendimento 

a criança e ao adolescente; 

 Incentivo as ações de prevenção tais como: gravidez precoce, violência 

contra crianças e adolescentes (violência sexual e trabalho infantil), uso de 

drogas; 

 Integração com outros Conselhos Municipais; 

 Promover a articulação dos diversos programas, projetos ou serviços; 

 Mobilizar a sociedade civil em torno desta política pública. 

 

3. PLANO DE AÇÃO/LDO 

 

Definição de objetivos e metas com a especificação de prioridades que 

atendam a uma necessidade ou propósito específico. A destinação dos recursos do 

Fundo, prioritariamente, deve ser para atender aos programas de proteção especial.   

Abaixo segue algumas ações a serem pactuadas entre governo e sociedade 

civil, tendo como objetivos: prevenção, orientação e encaminhamentos para 

melhorar a qualidade de vida das crianças e adolescentes do município, que sofrem 

com as violências e negligências de todas as esferas. 

 

3.1. CAPACITAÇÃO E PLANEJAMENTO 

OBJETIVO ESTRATÉGIA PARCEIRO 

- Qualificação dos 

serviços de atendimento a 

criança e ao adolescente 

e seus familiares; 

- Integração e divulgação 

da Rede de Serviços; 

- Capacitação para os 

Conselheiros Tutelares; 

 

- Implantação de 

programas permanentes 

de capacitação da rede de 

proteção de atendimento 

a criança e adolescente e 

seus familiares. 

- Rede de atenção as 

políticas públicas básicas: 

Educação, Saúde, 

Assistência Social e 

CRAS. 

- Secretaria Municipal de 

Assistência Social e 

Secretaria Municipal de 

Administração e Fazenda.  

 



3.2. PREVENÇÃO 

 

Conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente em seu art. 70, “é 

dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança 

e do adolescente”. 

OBJETIVO ESTRATEGIA PARCEIRO 

- Promoção da 

convivência social, 

fortalecendo os vínculos 

de crianças e 

adolescentes, estimulando 

a valorização do esporte, 

cultura, e da educação 

como forma de melhoria 

da qualidade de vida e 

pleno exercício da 

cidadania. 

- Possibilitar o 

reconhecimento da 

educação como direito de 

cidadania e desenvolver 

conhecimentos sobre o 

mundo do trabalho e 

competências especificas 

básicas. 

- CMDCA, Secretaria 

Municipal de Educação, 

Secretaria Municipal de 

Cultura, Esportes e 

Turismo e CRAS. 

 

3.3. REDE DE ATENDIMENTOS 

 

A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 

através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais, 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 86, ECA). 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGIA PARCEIROS 

- Articulação e 

implantação de serviços 

de atendimento a criança 

e ao adolescente em 

situação de risco. 

- Fortalecer a rede de 

atendimento no município.  

- Oferecer programas e 

serviços para prevenir a 

ruptura dos vínculos 

familiares e comunitários, 

possibilitando a superação 

de situações de 

fragilidade social 

vivenciadas. 

- Conselho Tutelar, 

CMDCA, CRAS e 

Conselhos afins. 

   



 4. PLANO DE APLICAÇÃO/LOA  

 

Consiste na distribuição dos recursos por área prioritária que atendam os 

objetivos e intenções de uma política definida no Plano de Ação, elaborado e 

aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 

Trata o presente documento do Plano de aplicação dos Recursos do Fundo 

Municipal da Infância e Adolescência de Bela Vista do Toldo – SC para o exercício 

de 2020.  

O valor total orçado para o exercício de 2020 é de R$ 67.735,06 (sessenta e 

sete mil, setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos). 

 

5. PREVISÃO ORÇAMENTARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE  

 

Conta 

Despesa 

Descrição da 

Conta 

Despesa 

Recursos Ordinários R$ Vinculados 

R$ 

 Aplicações 

Diretas – 

Outras 

Despesas 

correntes 

Recursos 

Ordinários 

R$ 47.250,00  

 Aplicações 

Diretas 

Recursos 

Ordinários FIA 

R$ 8.385,06  

 Investimentos  R$ 12.100,00  

TOTAL   R$ 67.735,06  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretende-se com o presente Plano de Ação e de Aplicação, que ele seja um 

instrumento pratico de ação, planejamento e constante avaliação. Através da 

articulação entre as diversas políticas públicas, Conselhos representativos e 

participação da sociedade como um todo, que será possível a garantia dos direitos 



da criança e do adolescente, bem como a efetivação do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

 

 

 

Bela Vista do Toldo – SC, 19 maio de 2020. 
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