CONSELHO MUNICIPAL DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(COMDICA)
DADOS DO CONSELHO
Endereço: Rua Benfica, 373 - Madalena - Recife/PE
E-mail: comdica@recife.pe.gov.br
Telefone: 3355.4655 / 3355.4654
Local das reuniões: Sede do COMDICA (Rua Benfica, 373 - Madalena)
Periodicidade dos encontros: mensalmente
Lei de criação: Lei nº 15.604/1992, modificada pela Lei N° 16.558/2000 e pela
Lei 17.884/2013.
Há divulgação na internet: Sim
Página: comdica.recife.pe.gov.br
Facebook: www.facebook.com/comdica.comdica

APRESENTAÇÃO
ATRIBUIÇÕES
Entre as principais atribuições do COMDICA estão:








Deliberar e controlar as Políticas Municipais de Defesa e Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente, conforme artigo 88 do Estatuto da
Criança e do Adolescente;
Participar e acompanhar a elaboração, aprovação e execução do Plano
Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;
Registrar as Organizações da Sociedade Civil e com atuação no Recife,
que se disponibilizam a atuarem nas questões pertinentes aos direitos
das crianças e adolescentes;
Regulamentar, organizar e coordenar o processo de escolha dos
Conselhos Tutelares seguindo as orientações da legislação municipal e
do Estatuto da Criança e do Adolescente;
Prestar assessoramento aos poderes Executivo e Legislativo como
também a entidades governamentais e não governamentais que tenham
como objetivo a promoção e defesa dos direitos da criança e do
adolescente;
Inscrever programas, projetos e serviços de atendimento destinado a
crianças, adolescentes e suas famílias em execução no Recife por



entidades governamentais e não governamentais, conforme legislação
sobre o tema;
Gerir o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente,
definindo a utilização dos recursos.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO

 A composição integral do COMDICA pode ser encontrada no item
COMPOSIÇÃO no Portal: comdica.recife.pe.gov.br

DAS NORMAS REFERENTES AO CONSELHO

 A LEGISLAÇÃO e RESOLUÇÕES são divulgadas no Portal.

DATA E HORA DAS REUNIÕES MENSAIS DO COMDICA

 Em nosso Portal tem todas as informações de agenda, endereço, local,
horário, periodicidade das reuniões, bem como de todos os eventos onde o
COMDICA realiza e/ou participa como parceiro da ação.
INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS REUNIÕES DO COMDICA

 As informações podem ser encontradas em LEGISLAÇÃO (ATAS) ou
RESOLUÇÕES COMDICA, disponíveis no Portal.

 INFORMAÇÕES SOBRE O ÚLTIMO PROCESSO ELEITORAL DO
COMDICA

 Informações das ultimas eleições para os Conselheiros Tutelares do Recife
(ELEIÇÕES 2015) podem ser encontradas em NOTÍCIAS e/ou nas
RESOLUÇÕES COMDICA 2015.

