
 
RESOLUÇÃO N°. 008, de 19 de Fevereiro de 2014. 

 
 

APROVA ALTERAÇÃO DE VALORES DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO DE 
CAPACITAÇÃO PARA CMDCA, CONSELHOS TUTELARES E DEMAIS ATORES DO 
SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, COM RECURSOS DO FIA MUNICIPAL 
 
 
                      O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 

Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 6.278 de 20 

de Outubro de 2013, e a deliberação da Reunião Extraordinária, realizada em 19 de fevereiro 

de 2013, e: 

CONSIDERANDO o Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei No. 8.069/90; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 6.278 de 20 de Outubro de 2013, art. 12 - que trata das 

atribuições do CMDCA e art. 30 – relativo ao Fundo Municipal da Infância e Adolescência – 

FIA; 

CONSIDERANDO a Resolução No. 137 de 21/01/2010 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre os parâmetros para a criação e o 

funcionamento dos Fundos de Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências, 

mais especificamente em seu art. 15 – A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para o 

financiamento de ações governamentais e não governamentais relativas a: Inciso IV – 

“programas e projetos de capacitação e formação profissional continuada dos operadores do 

Sistema de Garantia dos Direitos da criança e do Adolescente”; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa No. 36/2009 do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná, Art. 21 - § 1º. “Somente poderão ser destinados Recursos do Fundo Municipal dos 

Direitos da criança e do Adolescente ao estudo, à pesquisa e capacitação de pessoal 

vinculados especificamente ao setor, mediante expressa deliberação do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente e certificado pelo Controle Interno quando à 

justificação de sua relevância para o desenvolvimento dos protegidos pela Lei No. 8.069/90; 

CONSIDERANDO que há necessidade de qualificação permanente dos atores responsáveis 

pela implementação da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, mais 

especificamente Conselheiros Municipais de Direitos, Conselheiros Tutelares (titulares e 
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suplentes), Dirigentes e Equipes Técnicas das Entidades, Programas e Serviços 

Governamentais e Não Governamentais; 

CONSIDERANDO que o CMDCA aprovou através da Resolução No. 084/2013 de 16/10/2013 

o Plano de Trabalho e Aplicação de Capacitação para Conselheiros Municipais de Direitos da 

criança e do Adolescente – CMDCA, Conselhos Tutelares e demais atores do Sistema de 

Garantia de Direitos da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 

recursos do FIA Municipal, no valor de R$ 111.360,00 (cento e onze mil e trezentos e sessenta 

reais); 

CONSIDERANDO que através do Ofício No. 125/2014 de 10/02/2014 à Secretaria Municipal 

de Assistência Social – SEASO informa e esclarece que para realizar a licitação dos cursos de 

capacitação foi necessário realizar novos orçamentos, sendo que houve alteração de valores, 

passando para um total de R$ 124.150,00 (cento e vinte e quatro mil e cento e cinqüenta 

reais), ou seja uma diferença a maior de R$ 12.790,00 (doze mil e setecentos e noventa reais), 

e diante disso solicita a apreciação e deliberação do CMDCA, referente ao aumento de valor 

para execução do Plano de Trabalho e Aplicação, com apresentação de orçamentos 

comprobatórios. 

RESOLVE 
 

Art. 1º - APROVAR a alteração de valores do plano de trabalho e aplicação de capacitação 

para CMDCA, Conselhos Tutelares e demais atores do Sistema de Garantia de Direitos da 

Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com recursos do FIA Municipal, de 

R$ 111.360,00 (cento e onze mil e trezentos e sessenta reais) para um total de R$ 124.150,00 

(cento e vinte e quatro mil e cento e cinqüenta reais), ou seja, com uma diferença a maior de 

R$ 12.790,00 (doze mil e setecentos e noventa reais). 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 
disposições em contrário. 
       

                                                                 Cascavel, 19 de fevereiro de 2014. 
 
 
                                                                            
                                                                          Valdair Mauro Debus 
                                                                         Presidente do CMDCA 

 
 




