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Direitos da

Criança e do

Adolescente

O que é o CMDCA?

O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de Piracicaba 

é  responsável por formular, avaliar, deliberar 
e controlar as políticas públicas destinadas 
ao atendimento à criança e ao adolescente. 

Deve realizar o registro das entidades 
que promovem ações sociais em programas 

ou projetos que estejam de acordo
 com o Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA).

Mais informações:
cmdcafumdeca@piracicaba.sp.gov.br

www.fumdeca.org.br

Casa dos Conselhos 
Rua Joaquim André, 895, 

Centro
 (19) 3434-0461 / 3434-7137
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Quem participa?
O Conselho é composto, paritariamente, por 

integrantes do poder público e  da sociedade civil 

e seus suplentes. Os candidatos representantes 

do poder público são indicados pelo executivo e 

da sociedade civil, indicados pelas organizações 

registradas no CMDCA por executarem ações 

sociais de defesa e promoção da criança e do 

adolescente. O processo eleitoral dos 

conselheiros representantes da sociedade civil 

ocorre a cada dois anos. 

Atribuições:
- Participar da formulação e definição da política municipal do atendimento dos direitos da 

criança e do adolescente, desenvolvida pelos órgãos governamentais;

- Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução das ações governamentais e não 

governamentais, destinadas à implantação dessas políticas em nível municipal;

- Proceder ao registro de todas as organizações não governamentais com atuação no 

Município, bem como de projetos e programas de entidades governamentais e não 

governamentais, voltados para a criança e adolescente;

- Controlar e fiscalizar o emprego e utilização dos recursos destinados ao Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente (Fumdeca).

Fumdeca  e  CMDCA
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Fumdeca) é um 
recurso criado para promover ações que garantam os direitos previstos no Estatuto 
da Criança e do Adolescente (ECA). Ele é administrado pelo CMDCA, que direciona 
os recursos às instituições beneficiadas, através dos projetos sociais aprovados pelo 
Conselho.

Como destinar recursos para o FUMDECA?
Pessoa Física: o contribuinte pode destinar até 6% do Imposto de Renda Devido até 
o último dia de expediente bancário do ano ou 3% até 30 de abril de cada ano, desde 
que não ultrapasse  o total de 6% ao ano. 

- Pessoa Jurídica: o contribuinte pode destinar até 1% do imposto de renda devido. 
O prazo para as destinações termina no último dia de expediente bancário do ano. 

Esses recursos contemplam projetos que promovem educação, saúde, esporte, 
cultura, lazer e profissionalização para milhares de crianças e adolescentes de 
Piracicaba. Todos podem contribuir sem precisar gastar nem um centavo a mais.

O que é o ECA?
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é uma Lei Federal que trata sobre os 

direitos das crianças e adolescentes em todo o Brasil.

Quais os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes?
A partir do ECA, crianças e adolescentes brasileiros, sem distinção de raça, cor ou classe 

social, passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres, considerados 

como pessoas em desenvolvimento a quem se deve prioridade absoluta.

O objetivo estatutário é a proteção de crianças e adolescentes, proporcionando-lhes 

desenvolvimento físico, mental, moral e social condizentes com os princípios 

constitucionais da liberdade e da dignidade.

O ECA estabelece direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar 

e comunitária para meninos e meninas, e também aborda questões de políticas de 

atendimento, medidas protetivas ou medidas socioeducativas, entre outras providências. 

Quando acontecem as reuniões?
O colegiado se reúne mensalmente para reuniões ordinárias em todas as segundas 

sextas-feiras de cada mês e extraordinariamente mediante a necessidade. As reuniões 

são públicas e suas pautas são divulgadas no site do Portal dos Conselhos – 

www.conselhos.piracicaba.sp.gov.br

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão.” 

Art. 227 da Constituição Federal e art. 4º da Lei Federal nº 8.069/1990

 – Estatuto da Criança e do Adolescente.


