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O que realizamos em 2017

Capacitação do SIPIA – Conselho Tutelar
 Formação das comissões de trabalho

 Portal COMCRIAR com Areá da Transparência

Destinação 2ª. Fase IR 2016

 Edital contratação Diagnóstico da Criança e Adolescente

 Palestra sobre obtenção de Recurso da RF
 Palestra sobre destinação de IR 2017

 Palestra sobre regime de Contratação dos conselheiros tutelares

 Regularização da conta corrente do Fundo e entendimento legal



Propostas para 2018 ?



Calendário de Cursos e capacitação – Formação Continuada
 CMDCA

 Elaboração de Projetos e custos

 Utilização do Portal em sua plenitude

 Capacitação da Equipe Fiscalizadora e de 

Renovação e Inscrição de projetos

 Conselho Tutelar

 Treinamento e formação 2 cursos um em cada semestre

Planejamento em 2018



Desenvolver um Plano de Ação 2018 com:

 Objetivo

 Estratégia

 Cronograma (Curto Prazo: 1 ano, Médio 2 anos, Longo 3 anos

 Atores Envolvidos
 Articuladores

* Já para Fev/2018 um escopo inicial

Planejamento em 2018

Elaboração de POP – Procedimento Operacional Padrão



Criação do SELO Iniciativa Responsável 

 IR 2017 

Objetivo: Entregar a Empresas e Escritórios de contabilidade da Cidade um 
selo anual pela colaboração e empenho com a destinação do FMDCA

Como: Escritório de Contabilidade através de metas quem tiverem 
participação de 100 destinações efetivamente comprovada ao fundo 

receberam este selo anualmente. Empresas através de metas quem tiver a 
participação de 5 Funcionários comprovado ao fundo receberam este selo 

anualmente. Neste caso não entrará somente as de lucro Real.

Planejamento em 2018



Criação do SELO Iniciativa Responsável 

 IR 2017 

Quem: Escritório de Contabilidade faremos um evento com o

Sindicato dos contabilistas, nos comprometemos de levar nossos

Contadores e vamos apresentar o projeto.

Empresas Faremos contato com FIESP, CIESP, ACIA e visitas 

Agendadas nas empresas para conversar com RH e Diretoria.

Planejamento em 2018



Criação do SELO Iniciativa Responsável 

 IR 2017 

Quando: Janeiro e Fevereiro de 2018

Quanto: Faremos um certificado com logo, conversaremos com
Empresários para auxiliar a entrega em evento. 

Realizado em abril 2018.

Planejamento em 2018

Votação ?



Projetos OSC 2018

Reflexão

Garantir investimento do COMCRIAR para financiamento de 

projetos inovadores, sob a ótica do protagonismo na área da 
infância e da adolescência. 

Objetivo: Incentivo ao protagonismo infanto juvenil 
Estratégia:

Lançamento de Áreas Temáticas para os projetos



Projetos OSC 2018

Lançamento de Áreas Temáticas para os projetos

Sustentabilidade
Inovação e 
Tecnologia

Envolvimento 
Social

Empreendedorismo Cultura e Arte

Inscrições serão por faixa e área temática



Projetos OSC 2018

Apresentação dos Trabalhos em Dezembro/2018

• Separados por Faixa etária e área Temática

• Avaliados por empresários e representantes da sociedade

• Exposição e repercussão na cidade dos trabalhos em grande

evento

• Apresentação do plano de trabalho e fases até resultado final


