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CONVITE 

O CMDCA e a Secretaria M. de Assistência Social têm o prazer de convidar 

para a participação na Capacitação Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente – CMDCA - Modalidade: EAD- Educação à Distância. 

 

Carga horária: 30 hs, com certificado para os participantes que obtiverem no 

mínimo 75% de presença no momento da live de apresentação dos conteúdos. 

Será realizado por plataforma digital, após envio de um link de participação ao 

inscrito. 

 

Vagas: limitadas até o n. máximo de 30 vagas. 

 

Período de inscrição: 19/04/2021 à 27/04/2021. 

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição por meio do link 

abaixo: 

https://forms.gle/Yqa1ScxhKkKhSuSTA 
 
 
Conteúdo Programático: 

 

Módulo I: Conceituação sobre o CMDCA 

- Caracterização e Fundamentação legal do Conselho; 

- Composição, atribuições e princípios norteadores do Conselho; 

- Regimento Interno e Comissões temáticas do Conselho;  

- Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente: O que é CMDCA? 

Qual o Papel do CMDCA? Atribuições do CMDCA. Qual sua articulação 

com o Conselho Tutelar, gestores das políticas sociais e demais órgãos 

do SGD; 

- Democracia, Participação e Controle Social: limites e possibilidades; 

- A intersetorialidade entre os Conselhos das políticas sociais. 
 

Módulo II – O papel dos conselheiros 
- A função do conselheiro enquanto agente público e seus desafios;  
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- O compromisso ético-político dos conselheiros;  

- As atribuições desempenhadas pelos conselheiros durante o período 

de vigência do mandato;  

- Acompanhamento dos instrumentos de gestão;  

- Acompanhamento da execução financeira e orçamentária do Conselho.  

 

Módulo III - Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, Plano 
de Ação e Aplicação e celebração de Parcerias via MROSC 

- Fundo da infância e adolescência: legalidade, uso do recurso;  

- Plano de Ação e Aplicação; 

- Celebração de Parcerias com recursos do FIA via Marco Regulatório 

das Organizações da Sociedade Civil; 

- Arrecadação via Imposto de Renda, de Pessoas Físicas e Pessoas 

Jurídicas; 

- Como receber recursos oriundos de multas da Justiça, previstos no 

ECA;  

Módulo IV–Especificidades  

- Mapeamento da Rede de Garantia de Direitos Municipal;  

- Ações de ampliação da participação da Sociedade Civil no CMDCA, 

com ênfase nas Associações de Pais Mestres e Professores e demais 

organizações comunitárias;  

 - Elaboração de fluxos, protocolos e documentação (resoluções, 

deliberações, atas) do Conselho Municipal;  

 - Monitoramento do Plano Municipal de Direitos de Crianças e 

Adolescentes; 

 - Solicitação de recursos, utilização e prestações de contas 

relacionadas ao Fundo da Infância e Adolescência do Estado do Paraná;  

- Abordagem das legislações recentes que tem impacto na Garantia de 

Direitos de Crianças e Adolescentes (Lei 13.431/2014 Escuta 

Especializada, entre outros) 

- Monitoramento do Plano Municipal Socioeducativo –(SINASE); 
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- Inscrições, registro dos programas/serviços e entidades no CMDCA 

(Art. ECA 90, 91); 

- Campanhas educativas, preventivas: planejamento, organização, 

sugestões;  

- Como incentivar a participação dos membros do CMDCA nas reuniões 

e demais ações do órgão? 

- Diagnóstico na área da Infância e Adolescência;  

-Regimento Interno do CMDCA, Conselho Tutelar, SCFV 

(Criança/Adolescente) 

- Análise e considerações sobre as documentações vigentes do CMDCA 

de Andirá/PR. 

 

Metodologia:  

- O curso será realizado na modalidade EAD devido ao momento 

pandêmico de COVID-19, a partir do cronograma de trabalho acima que 

pode ser adaptado após o fechamento das inscrições, desde que esteja 

discutido e deliberado favorável de comum acordo. 

- A presença será registrada de forma eletrônica no dia da aula. 

- Será ministrado com exposição participativa, dialógica e interativa, com 

textos, recursos audiovisuais e documentos, a partir da realidade do 

CMDCA, com ênfase na troca de experiências e construção 

compartilhada de conhecimentos. 

 

Cronograma: 

Horário: 08:30 hs às 11:00 hs. 

Mês de Maio Mês de Junho 

Terça-feira Quinta-feira Terça-feira Quinta-feira 

04/05/2021 06/05/2021 08/06/2021 10/06/2021 

11/05/2021 13/05/2021 15/06/2021 17/06/2021 

18/05/2021 20/05/2021 22/06/2021 24/06/2021 
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Obs.: a partir das 08:15 nas datas da capacitação será enviado um link para 

acesso e participação. 

Importante: como a capacitação será custeada com recurso público é 

primordial que o participante se organize para não faltar, pois se trata de uma 

oportunidade de ampliação de conhecimentos, tendo em vista a 

qualificaçãodas ações do CMDCA e do SGDCA. 

Informações: 

Contato pelo fone (43) 3538-1401 no CMDCA com Francieli / Danielle no 

horário das 8:00 às 12h / 13:30 às 17:00h 

 

 

Mona Lisa Seletti Carvalho                   

Presidente do CMDCA                  

 

 

Maria Luiza Colleti Podanosqui 

Secretária Municipal de Assistência Social e Educação Profissionalizante 
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