
 
 

Resolução 002/2008 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente Cascavel no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Lei nº 2.574/96 resolve tornar pública as normas 
que orientarão a liberação de recurso do FIA Municipal 2007 às Entidades não 
governamentais e Programas Municipais, devidamente registrados no CMDCA. 

 
Art. 1º - O repasse de recursos do FIA Municipal 2007 destinar-se-á a serviços, 

programas e projetos de atendimento à criança e ao adolescente que atendam, conforme 
determina o ECA, em seu artigo 90, como Programas de Proteção e Programas Sócio-
Educativos: 

§ 1º - Os Programas de Proteção destinam-se às crianças e adolescentes cujos 
direitos são violados ou ameaçados. É constituído de quatro regimes (Artigo 90 do ECA):  
I – Orientação e Apoio Sócio-familiar: esta categoria é aquela que, a partir da ameaça ou 
violação do direito da criança e do adolescente, resolve o problema mantendo a vítima em 
sua família e prestando apoio e atendimento à família a fim de garantir que os direitos não 
sejam mais ameaçados ou violados. 
II – Apoio Sócio-educativo em Meio Aberto: são os programas que executam ações que 
visam a orientação e o apoio à criança e ao adolescente que estejam com seus direitos 
ameaçados ou violados. 
III – Colocação Familiar: são aqueles desenvolvidos nas famílias substitutas.   
IV – Abrigo: os programas de Abrigo destinam-se à crianças e adolescentes que estejam 
com os vínculos familiares rompidos, devendo desenvolver ações que promovam a 
reintegração familiar. 

§2º - Os Programas Sócio-educativos visam atuar junto a adolescentes que violam os 
direitos alheios e devem ser desenvolvidos conforme as seguintes modalidades: 
I – Liberdade Assistida: destina-se a adolescentes que estejam em conflito com a lei, mas 
que continuam em liberdade. 
II – Internação: destina-se a adolescentes em conflito com a lei que cometam atos 
infracionais gravíssimos e que devem ser submetidos a um processo educativo especial, 
privados de liberdade.1 

 
Art. 2º - Poderão solicitar recursos do FIA:  
a) Prefeitura (Serviços, Programas e Projetos); 
b) Entidades não governamentais. 
 
Art. 3º- As solicitações deverão ser feitas ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, através da Secretaria Executiva dos Conselhos, a partir do dia 
20 de fevereiro e com data limite de entrega de 20 de março, para posterior análise e 
aprovação do CMDCA. 

                                                
1 Definições extraídas de SEDA, Edson. A Proteção Integral: Um relato sobre o cumprimento do Novo Direito da Criança 
e Adolescente da América Latina. Editora Adês, São Paulo, 1995. 
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Art. 4º - As transferências de recursos para as Entidades, cujos projetos foram 
devidamente aprovados pelo CMDCA, serão operacionalizados mediante formalização de 
convênios. 

Parágrafo Único: os recursos serão depositados em conta especifica em parcela 
única. 

 
Art. 5º - Os recursos solicitados poderão ser utilizados para cobertura dos ítens de 

despesas abaixo relacionados: 
a) Obras de ampliação e melhorias; 
b) Material de consumo; 
c) Aquisição de equipamentos; 
d) Prestação de serviços de terceiros; 
e) Pagamento de pessoal (para o qual é vedada a contratação de pessoas com 

parentesco em até 3º grau com membros da diretoria da Entidade).    
 
Parágrafo Único: No caso de aquisição de veículo, no mesmo deverá estar inscrito 

“Veículo adquirido com recursos do FIA Municipal, para uso exclusivo no atendimento à 
criança e ao adolescente”.  

                                                                                                                                                                                   
Art. 6º- Para os Serviços, Programas e Projetos governamentais e Entidades não 

governamentais ficará disponibilizado um valor global de R$ 245.917,29 (duzentos e 
quarenta e cinco mil, novecentos e dezessete reais e vinte e nove centavos) que será 
avaliado pelas Comissões de Orçamento e Finanças e de Avaliação de Projetos e 
Documentos, conforme as respectivas necessidades de cada projeto, e posteriormente 
aprovado pelo CMDCA. 

 
Art. 7º- Os projetos apresentados ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Cascavel - CMDCA, serão analisados de acordo com os seguintes critérios: 
 I - Prioridade no atendimento direto à criança e ao adolescente; 
 II - Benefício do atendimento quanto à promoção social da criança e do adolescente e suas 

respectivas famílias; 
 III – Parecer da Comissão de Avaliação de Projetos e Documentos, após visitação às 

Entidades e Programas que apresentarem solicitação.  
Parágrafo Único – O solicitante deverá informar sobre a eficácia da aplicação dos 

recursos anteriormente liberados em outros projetos já financiados pelo CMDCA.  
 
Art. 8º - Os recursos a serem liberados para execução dos projetos de Entidades não 

governamentais, serão de acordo com a modalidade de atendimento.  
 
Art. 9º - Só será permitido o pagamento de remuneração para pessoas envolvidas 

diretamente no atendimento das crianças e adolescentes do projeto, obedecendo ao 
parâmetro salarial da Prefeitura Municipal de Cascavel, para cada categoria profissional. 

 
Art. 10 - Só será liberado repasse de recursos para construção, reforma e reparos de 

instalação física, quando a entidade for proprietária do imóvel ou possuir a cessão de uso, e 
apresentar o Alvará de construção ou reforma emitido pela Secretaria Municipal de 
Planejamento.  

 



Art. 11 – Os projetos deverão ser apresentados conforme modelo padrão e, deverão 
ter anexados os seguintes documentos:  
I - Ofício endereçado ao Presidente do CMDCA;  
II - Plano de Aplicação, discriminado conforme modelo;  
III - Balanço do exercício anterior; 
IV – Planilha de custos; 
V– Os projetos que exigirem compra de materiais ou execução de obras, só serão 
aprovados após a apresentação de, no mínimo, três orçamentos.  

 
Art. 12 - Os Projetos serão analisados pelas Comissões de Orçamento e Finanças e 

de Avaliação de Projetos e Documentos, as quais realizarão visitação para que sejam 
verificadas as condições da instituição para o desenvolvimento e aplicabilidade do trabalho 
bem como se o valor solicitado é compatível em relação ao porte da Entidade, e submetido 
à homologação dos conselheiros.  

§ 1º - Poderão ser solicitados à Entidade, esclarecimentos complementares ao projeto 
apresentado; 

§ 2º - Não serão liberados recursos para pagamentos de compromissos assumidos 
anteriormente à data da assinatura do convênio; 

§ 3º - Os projetos poderão ser aprovados integral ou parcialmente, conforme a 
disponibilidade orçamentária do Fundo Municipal para a Criança e o Adolescente – FMDCA, 
ou da analise técnica efetuada; 

§ 4º - Ficam as instituições encarregadas de garantir a contrapartida para a 
complementação dos recursos, quando os projetos aprovados assim o estabelecerem.  

§ 5º - Para cada projeto aprovado, a Entidade deverá destinar uma conta bancária 
específica, a qual deverá ser informada ao FMDCA, quando da assinatura do convênio.  

 
Art. 13 - Os projetos serão acompanhados e avaliados pelas Comissões de 

Orçamento e Finanças e de Avaliação de Projetos e Documentos e pela equipe técnica e 
administrativa da SEASO, emitindo Parecer de conclusão de cumprimento de objeto.  

  
Art. 14 – Os recursos liberados deverão ser gastos no ano vigente quando forem 

destinados a Serviços, Programas e Projetos Municipais. No caso das Entidades não 
governamentais, deverá ser conforme prazo do convênio, caso contrário, o valor deverá ser 
devolvido ao FMDCA. 

 
Art. 15 - Em caso de dissolução, falência ou extinção da Entidade ou órgão 

beneficiário, ou nos casos em que a Entidade mudar sua finalidade deixando de atender 
crianças e adolescentes, os veículos, materiais e equipamentos financiados porventura 
remanescentes, serão devolvidos ao CMDCA. 

 
Art. 16 - A Entidade deverá prestar contas dos valores repassados comprovando a 

adequada aplicação dos recursos recebidos.  
§ 1º - No caso de liberação do recurso em parcela única, a entidade deverá prestar 

contas em um prazo máximo de 90 (noventa) dias da liberação do recurso, sob pena de 
devolução do mesmo.  

§ 2º - No caso de liberação de recursos em várias parcelas, a liberação do repasse 
referente ao mês subseqüente ficará condicionada à prestação de contas da parcela 
anterior.  



§ 3º - A prestação de contas dos valores repassados, deverá ser apresentada à 
Secretaria Municipal de Ação Social, com os seguintes documentos:  
I - Ofício de encaminhamento; 
II - Extratos bancários; 
III - Extratos de Aplicação Financeira; 
IV - Comprovantes originais e quadro demonstrativo de despesas; 
V - Relatório de cumprimento do objeto, emitido pelo presidente da entidade;  
VI - Balancete financeiro.  

§ 4º - Todos os documentos deverão estar datados e dentro do prazo de aplicação 
para o qual foi concedido o recurso.  

§ 5º - Os saldos de convênio deverão ser aplicados em caderneta de poupança se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de 
curto prazo, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. 

 
Art. 17 - No caso da existência de possível saldo financeiro do recurso repassado, a 

Entidade deverá apresentar, no prazo de 30 dias anterior ao vencimento do convênio, Plano 
de Aplicação complementar, sendo submetido à apreciação e aprovação do CMDCA. 

 
Art. 18 - A Entidade, após a execução do projeto, deverá elaborar relatório de 

conclusão e encaminhar para apreciação do CMDCA. 
 

Art. 19 - Cabe ao CMDCA a fiscalização da execução dos programas e aplicação dos 
recursos do FIA repassados às Entidades e aos Serviços, Programas e Projetos Municipais.  

§1º - Nos casos de descontinuidade das ações previstas pelo proponente ou desvio 
de finalidade do objeto, os equipamentos mobiliários e insumos adquiridos com recursos do 
FIA serão recolhidos pelo CMDCA e direcionados a outros Programas e Entidades. 

§ 2º - O patrimônio adquirido com os recursos constantes neste artigo, deverão ser 
devidamente identificados pelo CMDCA ou a quem este delegar. 

 
Art. 20 - Esta resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 

 
 

Cascavel, 13 de fevereiro de 2008.  
 
 

 
 

Rui Tamarandurgo Dias da Rosa 
Presidente do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente
 


