Prefeitura Municipal de Quijingue
Terça-feira • 12 de Julho de 2022 • Ano XVI • Nº 2542
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Resoluções ..................................................................................................................... 02 a 05

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Weligton Cavalcante De Gois / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Rua Castro Alves, nº. 461 - Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTJEQJLFQTHDNUE2MEU3NE

Terça-feira
12 de Julho de 2022
2 - Ano XVI - Nº 2542

Quijingue

Resoluções

a+

ãh{

c&r*§E["n& H*e$ffif*F&§,

!,

* ._-É
fÊ

km

ffirro

RE§OLUÇAO CMIICA

ffi

ffi*§rr&§ ee §§H§Éw

*g§ffice

E

eM§§Es§ã§

q$.n§§ffiãIE- §&â§$&
"M d§ ffiffi. §D* §§#y t§&ffiS[ffi

F{c SC4,

t}E Í2 §E JULHO E}E 2ü22

Dispôe sobre a particip*çãc de adolescentes no
Censelho Municipal dos Direitos da Criança e do
Âdolescente

ü

CONSELHO IVIUNiCIFAL

*

C§#DCA QuijingtrdBA

DO$ DIREITOS DA CR}ÂNÇA

E

DO

AÜOLESCENTE -CMDCA üE QUIINGUãBA, no usc de suas atribuiÇões estabetecidas no
art, 20 da Lei COS{ÂNDÂ n' 8.242, de 12 de outubro de't991 e cortforme os artigo . 16 e 20 da
Lei Municipal n" üÍ3, de 2S de nçvembro de 2§02,
CCIF§SIIIERAHBO

o disposto na art. 277, c*lput e s 7", e no art. 2S4 da

Constituição;

C$fiSIIIERANSü
Adofescentes, espeialmente o

o Plano Dece*al dss, D*reitos Hurnanos de Crianças e
&letivo eskatégico 6"'t, da Diretriz §, do Eixo 03, qr.e dfspse

sohre "promover o protagonisrno e a participaçâo de crianças e adalescestes nos espaços de

convivência

e de construção da cidadania, inçÍusiwe nos procêssas de fonnulação,

detiberação, monitorarnento e avaliaçâo das polÍticas pribticas";

GO$*§I§ER.&!*BO o disposto na Conven@o sohre os Sireitos da Criança da
Organização das Naçoes UnÍdas - ONU. ern especiat o art.'!Z, que estaheÍec-e o dtreito da

criança e do adoiescente de serem cuvidos e participarern das decis.ôes que lhes digam
respeito de acordo corn a sua idade e maturidade;

Cü!{§I§ERAIIIBO a Pofítica

Naci.CIlral

de Farticipaçãa §ocialque tern o obietive

de fortalecer e articutrar os rrrecalni*mos e as instâncias dernocráticas de diáiogo e a *tuação

conjunta entre a administração públíca federaÍ e a sociedade civil e gue define dentre as
instâncias de participação sociaf os eonselhos de pclíticas púb{icas, cosniesãs de políücas
públicas, conferência nacional, censulta prbliea e açnbiente virtualde participação sacid,

COHSIIIERANDO o Plano Nacional de Edr*caçãc ern Direitos Humanos, que
considera a mobÍlízação e org*ni2ação de processos participativcs em defesa dos direitos
humanos de grupos em situaçâc de risco e vulnerabilidade social, denúncia das violações e
construção de prspostâs para sua prarnoção, prcteçãr

e

repar:açãe, Go{ns estrutegia de

educaçãc não formal;

COHSIIIERAI{BO

o que estabetrece o artigo 46 da Resolução no 159 do

CONANDA, no qual este colegiado elabsrará nornas pãrâ

ã participação de crianps e
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adolescentes nos espaçss de disa.rssãú relaçioílados acs direitos de crianças e âdolescentes,

â

RE§üLVE

*É

to Esta Ress{ução drsp6e §obrc a PÂftTIClPÂçÃO

FERffiAHET,ITE t}E

AEIOLE§CEIIITES, em câráter @fisultivo, no ârnbito ds Consêtho Municlpal dos Direitos da
Criança e do Âdotescente

AÉ-

19

-

CMüCA de Qu§ingue8Â"

A parÍicipaçãc de êdcbs#rltes no âmbits ds CMDCÂ se dará

pr

rneio

dos seguintes espçÕs, senr preluÍeo da criação de outras forrnas de part$cipação:
I - Comitê de Participação de Ado[escentes - CFÂ;

Ii -,{rnbiente virtual de partictpação de adolescentes.

cApÍTuLü r - 6(}§Ê!TÊ rlE pÂRTrcrpÂÇÃo rlE ABoLE§GElcrE§
Art- 3c O Comitê de Participaçêo de Adolescentes - CPA será um órgão cotegiado
fonnado poradotescentes escolhidos no ãn:btto dos espaços de participação de adolescentes
nas associações, entidades, de grupos sseiÊb diversm.

ArL 40A prir,neira conrposição do CPA *erá csrstltuída nos seguintes temms:
I

- 16 (dezesseis)

adolesrentes- §endo escolfridos através de inscrição que será

divulgado em redes sociais e prüpaEandas de rádios;

§ t" A fim de garuntir o protryo*ismo do CPA na definição da eetr@ia

de

participação de adoleseentes na à,nbito dê CMDCÂ, eaberá à prÍ,meira cornpasiçãe do Co*titê

de Participação de Adolesce*tes propcr modelo para a sua ccmposição nos ciclos seguintes,
podendo validar esta proposta;

§ 2'Gs mernbros dê CPA serãe rencvados a eada 2 {dois} ânos, mm direita a
urna recondução desde qr.e ate*da ac parágrafa quinto deste artigio.
§ 3" Os processos de seteçáo dos nrembros do ÇPÂ deverão prever a indicação
de membros substifu.rtos a serêffldesignados pãrã corspar o Cornttê efiI caso de vacância;
§ 40 Pederão participar dc CPA adolescentes que tenham entre 12

e '[7 anos atê

a data de lançarnents d'os prêcessss de es«rlha de que tratam os incisss l, ll e Ill;

§ 5" A prirneira ccrnpoeiçãe de CFA seguirá o cronograma de ãçôes prevÍsta no
ANEXO,

AÉ. ry Ccmpete ao CPA:
I -Aconrpanhar o CMüCA na

e{ab*raçâoe *n$ementação das pcÍÍticas voltdas

aos direitos da criança e do adolescente e demais cornpetências dq Conseths e$abelec§das
no Art. 2" da Lei 8.?,42, de 12 de outubro de

t99t,
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[[ - Â,presentar ao Ch#DCÂ píapostâs de pautas, resslrlções, câfl]p€xnhâs sobre o§

direitos da criança e do adolesceftte e ternas para deliberaçãc;
tll - participar dos encontros e assemh,leias do CMDCA, cam direito à voz, nâ
fornxa desta Resoklção;

lV - Fementar discussôes e e[aboração de propostas ã serern apreseritadas ao
CMDCA;

V - kopsr, organizar e divu§ar, consultar púhticas na temi*tiea dos direibs da
criança e do adoles*nte, bm cailIc sisternattzar seus rÉrdtadcs e apnesentarao CMffiA;
Vl - Opinar sobre o Plano de Apliceção do Fu*do Mu*icipat do Dlreito da CrÍança
e o Ado[escer*e;
Wt - Fropor e modelo da cor*posiçâo do
defrnÍdo nc § 10 do art.

tPA nas gestões segutntes, co*forme

4t

Vtlt - Acompanhar a seleção des memhrcs gue cornporãe a comissâa de
adolescentes subsequente;

lX - Pafiicipar de eventos rebcionados aos direitos da criança e do adolescente
nc rnu*icípio de Quijingtre;
X - Participar da organização da conferência r*unicipal dos dÍrettas da criança e
da adolescente enquanto membro da comissão erganizadora;

ArL

§o

() CPA atuará das seguintes formas:

I - Gontinuada no ambiente

virtuatde participação;

lf - Presencial por nreio de quatro (4) e*consos anuais;

llt - Por represer:taçãc na Mesa Dirdora de CMDCÂ, por rneio de dois de seus
membros â ser escolhido pelo CpA;

lV - Nas Assernbleias do CMDCA, p.or nteio de dois representantes, serrprc que
fordernandado pelo CPA su pela CRIIDCA;

V- Em reufiiõe§, senrinários, grupos de trabalho e &nrais eventos, quando
eonvidados;

§

1ô Caberá

ao CPA a definiçâo dos membrcs quê o representarão nos casos

previstos nos lncisos ]ll, lV e V.
§

2'

N§ caso da partieipação prevísta no Íncíso IV, a demanda deve serrealizada

corrl, no mínimo, um *rês de antecedência, sa[vo exceçôes a serem delikradas peta Mesa
Diretora da Ccnselho, §endo necessária a organização pelc Ch,lDCA de nromentc especÍfico,
sem preiuíeo da participação dos adaiescentes no restante da Asser*bleia-

CAPÍTULO il - OÂ§ SOãfiPETÊHCIA§ T}S

CffrE§
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7e Cornpete ao CMDCA:

I - For*entar e apsiar a criação dos espaços de particÍpação de adolescentes no

ânrbito dos conse[hcs estâduais e rnunicipais de direits;

II - Monitorar semesfalmente a inrplementaçâo desta Resolução, *aquil* gue
compete a essâs unÍdades;

Itl - Realizar ehar*arnento púbtico pãra cornposição do CPA, confcrme previsto
no § 2", Art.4&.

lV- Organizâr os enconkos preseftciais ds CPA;

V - Preparar espaÇss especÍ*cos dentro das suas Assermh[eias Ordinárias para
receber os representantes dcs CPA, conforne previsto no § 2" do artigo 6";

Vl - Con*uttar o CPA sabre o Piano de Aplicação do Fumdo Municipal dos Direitos
da Criança e oAdolescente;

VIt

-

Dêliberar recurcos do Fundo [/lunicipat dos Direitos da CrÍança

e

do

Adotescente necessárias para a irnptrementação desta Resolução;
Vtrll

- Promover ações necessárias para garantia da prote$o doe adofescentes

durante üs Foees.sos de pa*icipação de que trata esta Resolução.

ArL

8a Esta resolução entra em viger na data de sua pub']ieação ne Diário Oficial

do Município.
Qu§ingue, B*hia, Í2 de lufho de 2*22.

da Silva
da CMDCA
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