
 

                                  

  

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  

DE FEIRA DE SANTANA (CMDCA) 

 

ADITAMENTO Nº01/2014/FMDCA PARA O PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO 
MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA, CONFORME SALDO VERIFICADO NO EXTRATO 
DE 25/08/2014, AJUSTE DE VALORES ESTA PREVISTO NO PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO EM 
2013/2014. 

Atividade Valor R$ 
Apoio a projetos, mediante chamada pública, de atendimento à criança e ao 
adolescente, nos termos definidos pela Lei Municipal nº 3.366/2013. 
 

• Projetos que tenham como objetivo trabalhar enfrentamento ao abuso e 
exploração sexual infanto-juvenil e vítimas de maus tratos. 
 

• Projetos que tenham como objetivo desenvolver atividades com 
crianças e adolescentes em situação de trabalho irregular. 
 
 

• Projetos que tenham como objetivo capacitar adolescentes e jovens 
para inserção no mercado de trabalho na condição de jovem aprendiz. 
 

• Projetos que tenham como objetivo desenvolver atividades com 
crianças e adolescentes buscando garantir o acesso à cidadania em 
contra turno escolar. 
 
 

• Projetos que tenham como objetivo desenvolver atividades com 
crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional, 
inclusive incentivo à guarda e adoção. 
 

• Projetos que tenham como objetivo desenvolver atividades com 
crianças na Primeira Infância (0 a 06 anos). 
 

• Projetos que tenham como objetivo desenvolver atividades culturais e 
esportivas com crianças e adolescentes. 
 

• Projetos que tenham como objetivo desenvolver atividades 
sociofamiliares para inserção social de crianças e adolescentes que 
fazem uso de álcool e outras drogas. 
 
 

 
400.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realização de um diagnóstico sobre o trabalho infantil em Feira de Santana 
• Força tarefa coleta de dados, pesquisa de campo 

 
• Sistematização da coleta de dados 

 
• Publicização do diagnóstico de crianças e adolescentes em situação 

irregular de trabalho infanto-juvenil 
 

 

 
 
 
 

37.127,48 
 
 

TOTAL 437.127,48 
(¹) O Saldo do FIA, distribuição conforme extrato BB de 25/08/2014, referente Termo de Aditamento no valor de         

R$ 437.127,48 (quatrocentos e trinta e sete mil cento e vinte sete reais e quarenta e oito centavos). 

Nota: Em caso de necessidade poderá ter remanejamento de valores nos itens acima planejados. 

Feira de Santana, 25 de agosto de 2014. 

 
Maria Régis Ferreira Lima 

Presidente do CMDCA 


