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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 6.423 de 03/12/2014 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná. 

Fone: (45) 3321-2366 

 

 

RESOLUÇÃO No. 025/2015, de 17 de junho de 2015. 
 

APROVA prestação de contas – Convênio 122/2014 – 
Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – 
GUARDA MIRIM. 
 

             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA de Cascavel 

PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 6.278/2013, alterada pela Lei 

Municipal n° 6.423/2014, após discussão e deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 

17/06/2015, e:  

CONSIDERANDO o Ofício No. 603/2015 de 11/06/2015 da Secretaria Municipal de Assistência 

Social - SEASO, através do qual solicita a apreciação e deliberação do CMDCA, das 

inconsistências apuradas pelo Setor de Auditoria de Prestação de Contas e Apoio às 

Entidades, na prestação de contas apresentada pela Entidade não Governamental Associação 

Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – Guarda Mirim, referente à parcela 01 (um), do 

Convênio 122/2014, no valor de R$ 17.518,00 (dezessete mil e quinhentos e dezoito reais), em 

relação aos seguintes itens: 

I – A entidade cotou e apensou ao processo o orçamento de uma impressora que não atendia 

às especificações estabelecidas, em detrimento da apresentação de um terceiro orçamento, 

conforme estabelecido na legislação, para comprovar a isonomia na escolha do fornecedor; 

II – A entidade adquiriu um condicionador de ar acima das especificações e valor estabelecidos 

no Plano de Trabalho e Aplicação aprovados, em detrimento de um orçamento apensado de 

um equipamento na capacidade primeiramente estabelecida e valor abaixo do que foi 

adquirido; 

III – Conforme Ofício 33/2015, encaminhado pela entidade, a “técnica responsável pela 

execução do projeto optou” por adquirir com apenas um orçamento, que não estava apensado 

à documentação, 30 (trinta) escrivaninhas para computador, feitas sob medida, infringindo 

assim a legislação pertinente; 

IV – A entidade apensou orçamento para a compra do forno microondas que não estava 

revestido da formalidade necessária, bem como deixou de anexar um terceiro orçamento. 

CONSIDERANDO as argumentações e esclarecimentos fornecidos pela Entidade através dos 

Ofícios n° 044/2015 de 08/06/2015 (cópia anexa ao Of. n° 603/2015 – SEASO) e sua 

retificação (recebida pelo CMDCA em 15/06/2015), a plenária da reunião ordinária do CMDCA 

aprovou a referida prestação de contas. 
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RESOLVE 
 
Art. 1º - APROVAR a prestação de contas referente à parcela 01 (um), do Convênio n° 

122/2014, no valor de R$ 17.518,00 da Entidade não Governamental Associação Educacional 

Espírita Lins de Vasconcellos – Guarda Mirim; 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

                                                                  Cascavel, 17 de junho de 2015 

 

 

                                                                         Valdair Mauro Debus 
                                                                       Presidente do CMDCA 


