
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

1. Nome do Projeto:  Fiscalização do CMDCA e efetivação do FIA

2.  Descrição:  Trata-se  de  projeto  que  busca  garantir  a  efetiva  existência  e
funcionamento do Fundo Municipal da Infância e Juventude – FIA - através da
construção, pelo CMDCA, dos planos anuais de ação e de aplicação.

3. Objetivo: Articular os Promotores de Justiça da Infância e Juventude para ajam
de forma coordenada e seguindo roteiro sugerido pelo CAOPIJ, o que possibilitará
ao MPCE dar uma importante contribuição na garantia da proteção e da promoção
dos direitos fundamentais infanto-juvenis. 

4. Resultados Esperados: 
- Garantir  que os CMDCA´s do Estado do Ceará efetivamente cumpram o seu
principal mister que é o da gestão do FIA através da elaboração dos planos anuais
de ação e aplicação.
- Garantir que o orçamento público municipal possua dotação orçamentária própria
para o FIA que seja adequada à implementação das políticas públicas previstas no
plano de ação do CMDCA.

5. Etapas com os respectivos prazos de conclusão:
- Disponibilização no site do CAOPIJ de todo o material de apoio preparado pelo
CAOPIJ para os Promotores de Justiça - até 15 de janeiro de 2017
- Realização de seminário com os Promotores de Justiça da Infância e Juventude
para orientação sobre o roteiro proposto pelo CAOPIJ - 10 de março de 2017
- Estabelecimento de cronograma para as ações do projeto pelos Promotores - 10
de março de 2017
- Cumprimento do cronograma estabelecido – até novembro de 2017

6. Estimativa de custos: Custos necessários (passagens aéreas e hospedagem) para
garantir a vinda de dois Promotores de Justiça (um do MPRN e outro do MPTO)
para o Seminário de 10/03/2017 que ocorrerá no auditório da PGJ.

7. Riscos:
- Ausência de recursos financeiros,
- Ausência de interesse dos Promotores da Infância e Juventude 
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