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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. 028/2016, de 14 de setembro de 2016. 
 

APROVA suplementação de valor e outros, do 
Plano de Trabalho e Aplicação FIA 2014/2015 – 
Resolução n° 019/2015  – CAPS AD 

 

                            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 apreciação e deliberação 

da plenária da Reunião Ordinária de 13/09/2016, e:  

CONSIDERANDO a Constituição Federal; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA; 

CONSIDERANDO os dispositivos da Lei federal N° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 

no que couber; 

CONSIDERANDO a Lei N° 12.010 de 03 de Agosto de 2009; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº 137 de 21/01/2010 – CONANDA, que dispõe sobre 

os parâmetros para a criação e o funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal N° 6.278/2013, que dispõe sobre a Política Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o FIA Municipal e Registro de 

Entidades, programas e Serviços no CMDCA; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado e a 

Instrução Normativa N° 61/2011; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa N° 36/2009 – Tribunal de Contas do Paraná 

que estabelece procedimentos para o atendimento, em sede execução orçamentária, 

do efetivo cumprimento do princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao 

adolescente, no âmbito das políticas municipais e dispõe de outras instruções 

pertinentes; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 019/2015 DE 20/05/2015 – CMDCA, que aprova os 

Planos de Trabalho e Aplicação da partilha do FIA 2012/2013 – referentes à Resolução 

n° 064/2014 de 04/12/2014, destinando ao CAPS AD o recurso abaixo discriminado: 

Projeto: 
Labirinto Caixa 
de Expressão 

Cronograma de 
Execução: 
 de Execução de 

Aquisição de: 
01 contêiner instalado, 01 
computador completo, 01 

Valor Total: 
R$ 34.830,00 
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Julho/2015 à 
Junho/2016 

câmera digital com tripé, 01 
gravador de voz, 01 caixa 
de som, 01 caixa acústica 
com amplificador e uma 
capacitação de 20hs/aula 

 

 

CONSIDERANDO a Resolução n° 023/2016, de 27 de julho de 2016 – VI – Dos 

Impedimentos - Edital de Análise e Seleção de Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 

2016; 

CONSIDERANDO o Ofício n° 201/2016 de 10/08/2016 SESAU/CAPS AD, no qual 

justificam as dificuldades para o cumprimento do cronograma de execução em relação 

à aquisição do “container”; o Ofício n° 845/2016 de 16/08/2016 – SEASO que dispõe 

sobre o cumprimento ao estabelecido na Resolução n° 23/2016 – Justificativas da 

execução de Planos de Trabalho e Aplicação – FIA Municipal; o Ofício n° 632/2016 de 

08/09/2016 – SESAU, no qual solicita a suplementação do valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais), pois o valor aprovado pelo CMDCA é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 

mil reais) para a aquisição do “container” e que diante das dificuldades de execução e 

cumprimento do cronograma ocorreu o aumento de valor para a aquisição do 

“container” que atualmente é de R$ 40.000,00; 

CONSIDERANDO que na plenária da Reunião Ordinária do Conselho realizada em 

13/09/2016 foi debatido sobre as dificuldades para aquisição do container para o CAPS 

AD, a qual depende de pareceres das Secretarias Municipais de Assuntos Jurídicos – 

SEAJUR e de Planejamento – SEPLAN, e diante disso decidiu-se: 1) Pela aprovação 

da suplementação do valor solicitado pela SESAU/CAPS AD no valor de R$ 15.000,00 

(quinze mil reais),  condicionada a readequação do Plano de Aplicação com os valores 

atualizados; 2) Caso haja impedimentos legais para a aquisição do “container”, que o 

recurso equivalente à R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) seja utilizado pelo CAPS AD 

com a apresentação de novo Plano de Trabalho e Aplicação neste valor, e que 

esclareça e justifique qual será a destinação de 01(um) computador completo, 01(uma) 

câmera digital com tripé, 01(um) gravador de voz, 01(uma) caixa de som, 01(uma) 

caixa acústica com amplificador capacitação de 20hs/aula), assim como quanto à 

execução da Capacitação em serviço de dependência química, estudo de caso (10h/a) 

e a supervisão clínica (10h/a), os quais constam no montante de recursos deliberados 

pelo CMDCA, através da Resolução n° 019/2015, referente ao Plano de Trabalho e 

Aplicação no qual contempla também o “Container”. 
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                              RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR a suplementação do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),  

solicitados pela SESAU/CAPS AD para a aquisição de um “container”, conforme 

Resolução 019/2015 – CMDCA,  condicionada a readequação do Plano de Aplicação 

com os valores atualizados;  

 

Art. 2° - Caso haja impedimentos legais para a aquisição do “container”, que o recurso 

equivalente à R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) seja utilizado pelo CAPS AD com a 

apresentação de novo Plano de Trabalho e Aplicação neste valor e que esclareça e 

justifique qual será a destinação de 01(um) computador completo, 01(uma) câmera 

digital com tripé, 01(um) gravador de voz, 01(uma) caixa de som, 01(uma) caixa 

acústica com amplificador capacitação de 20hs/aula), assim como quanto à execução 

da Capacitação em serviço de dependência química, estudo de caso (10h/a) e a 

supervisão clínica (10h/a), os quais constam no montante de recursos deliberados pelo 

CMDCA, através da Resolução n° 019/2015, referente ao Plano de Trabalho e 

Aplicação no qual contempla também o “Container”. 

 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

           Cascavel, 14 de setembro de 2016. 

 

 

                      Valdair Mauro Debus 
                                                                     Presidente do CMDCA  
                                                                                   Gestão 2015/2017 
 


