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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 n° 031/2016, de 14 de setembro de 2016. 
 

                 APROVA Proposta Orçamentária 2017 da  
                 Secretaria    Municipal   de     Assistência  
                 Social - SEASO 

 

                            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 Lei Federal n° 4.320/1964 - Institui Normas Gerais de Direito 

Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;  

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988;  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA e suas alterações;  

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 8.666/1993 – que regulamenta o art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências;  

CONSIDERANDO a Lei Federal n.º 8.742/93 Lei Orgânica de Assistência Social – 

LOAS;  

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 4.277/1996 que institui o Fundo Municipal de 

Assistência Social;   

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 4.537/2007 que dispõe sobre a Política Municipal 

de Assistência Social e dá outras providências;    

CONSIDERANDO a Instrução Normativa TCE nº 36/2009 - Estabelece procedimentos 

para o atendimento, em sede de execução orçamentária, do efetivo cumprimento do 

princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, no âmbito 

das políticas públicas municipais, e em seu art. 5º dispõe que compete ao CMDCA 

deliberar a cerca dos programas e ações que deverão ser contemplados na Proposta 

Orçamentária para execução das politicas públicas de atendimento prioritário à criança 

e ao adolescente; 

CONSIDERANDO a Resolução TCE nº 28/2011 - Dispõe sobre a fiscalização e a 

prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná quanto às 
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transferências voluntárias de recursos financeiros no âmbito estadual e municipal, 

institui o Sistema Integrado de Transferências - SIT e dá outras providências;  

CONSIDERANDO a Instrução Normativa TCE nº 61/2011 - Regulamenta a Resolução 

nº 28/2011, dispõe sobre a formalização, a execução, a fiscalização e a prestação de 

contas das transferências de recursos financeiros no âmbito estadual e municipal, 

regulamenta o Sistema Integrado de Transferências - SIT e dá outras providências;  

CONSIDERANDO a Instrução Normativa RFB nº 1.143/2011 - Dispõe sobre os fundos 

públicos inscritos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) como Órgãos 

Públicos;  

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013, alterada pela Lei Municipal nº 6.423 

de 03/12/2014, 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 Lei Municipal n° 6.286/2013 que dispõe sobre a implantação da 

bolsa auxílio para o acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal e social, inseridas no serviço de acolhimento em família acolhedora e dá outras 

providências; 

CONSIDERANDO o Ofício n° 822/2016 de 10/08/2016 da Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO, através do qual solicita a apreciação e deliberação do 

CMDCA acerca da Proposta Orçamentária - 2017, com a peça orçamentária anexa; 

CONSIDERANDO que a Proposta Orçamentária da SEASO – 2017 para o exercício 

2017 apresentada para análise das Comissões de Orçamento e Finanças e de 

Monitoramento e Avaliação do CMDCA, em conjunto com as Comissões do CMAS, 

CMDI e CMDM, contempla a previsão de R$ 21.151.806,00 (vinte e um milhões e cento 

e cinquenta e um mil e oitocentos e seis reais) para pagamento de folha, a fim de 

cumprir as exigências legais e garantir a continuidade e qualificação do atendimento 

ofertado às crianças e adolescentes. O valor total do orçamento do Município de 

Cascavel previsto para 2017 é de aproximadamente R$ 900.000.000,00 (novecentos 

milhões) e o orçamento estimado de recursos municipais (recursos livres) para a 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO no ano de 2017, somados a folha 

de pagamento, totalizam R$ 31.122.806,00 (trinta e um milhões e cento e vinte e dois 

mil e oitocentos e seis reais); 

CONSIDERANDO que a estrutura orçamentária na Proposta Orçamentária da SEASO 

– 2017 constam uma unidade orçamentária que é o Fundo Municipal da Infância e da 
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Adolescência, devido à vinculação legal do CMDCA e do Fundo a esta Secretaria 

Municipal, assim como dos três Conselhos Tutelares; 

CONSIDERANDO que a Política Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente é 

transversal e intersetorial, e diante disso cabe ao CMDCA articular e acompanhar as 

Leis Orçamentárias das diversas Políticas Municipais que possuem atuação na área da 

criança e do adolescente; 

CONSIDERANDO que houve uma previsão de aumento de valores orçamentários de 

2016 para 2017 para a SEASO, que é de aproximadamente 10% (dez) por cento, ou 

seja, de acordo com índices de inflação; 

CONSIDERANDO que segundo o art. 89 do Estatuto da Criança e do Adolescente a 

função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos 

direitos da criança e do adolescente é considerada de interesse público e não será 

remunerada e que exige presunção de idoneidade moral, e o art. 3º parágrafo único, da 

Resolução 116/2006 – CONANDA - Caberá à administração pública, no nível 

respectivo, o custeio ou reembolso das despesas decorrentes de transporte, 

alimentação e hospedagem dos membros do Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, titulares ou suplentes, para que possam se fazer presentes a reuniões 

ordinárias e extraordinárias, bem como a eventos e solenidades nos quais devam 

representar oficialmente o Conselho; 

CONSIDERANDO que é de responsabilidade do Executivo Municipal conforme art. 18 

– parágrafo único da Lei Municipal n° 6.278/2013 e art. 7° da Lei Municipal n° 

6.279/2013, garantir a estrutura de funcionamento e sua manutenção para o CMDCA e 

Conselhos Tutelares; 

CONSIDERANDO que durante a vigência da LDO de 2017 serão construídos e 

implementados dois Centros de Convivência Intergeracionais com recursos do BID, e 

que para garantir o seu funcionamento e atendimento qualificado da população serão 

necessários servidores efetivos e estagiários da Política Municipal de Assistência 

Social; 

CONSIDERANDO que na Proposta Orçamentária da SEASO – 2017 há previsão de 

recursos orçamentários, destinados ao atendimento da criança e do adolescente, nas 

seguintes unidades orçamentárias:  

DESCRIÇÃO VALOR 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

R$ 9.258.910,00 
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SUBFUNÇÃO 243 – ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE 

 

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03 

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE 

SUBFUNÇÃO 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE 

 

R$ 590.000,00 

 

                             TOTAL DE RECURSOS PREVISTOS:  R$ 9.848.910,00 

 

CONSIDERANDO que na versão inicial encaminhado ao CMDCA no ítem 2.194 

constavam os seguintes valores: 

2.194 

Apoiar técnica e 

financeiramente os Conselhos, 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, de Assistência 

Social, dos direitos do Idoso, 

dos direitos da Mulher,  as 

Comissões CEV-PETI e 

CISVEL e outros. 

Conselhos 

Municipais  

Comissões 

7   

3.3.90.30 
Material de consumo - mat. 

Expediente 
  

                

10.000,00  

Recursos 

Livres 

3.3.90.36 Contrato de Palestrantes (rpa)   
                 

6.000,00  

Recursos 

Livres 

3.3.90.39 
Conferências, eventos, 

campanhas, palestrantes 
  

                

20.000,00  

Recursos 

Livres 

3.3.90.47 
Recolhimento de 20% relativo 

ao INSS 
  

                 

2.000,00  

Recursos 

Livres 

TOTAL ATIVIDADE   
                  

38.000,00  
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CONSIDERANDO que após solicitação de revisão de valores destinados ao ítem 

3.3.90.39 – Conferências, eventos, campanhas e palestrantes, pelas Comissões do 

CMAS e CMDCA  a SEASO apresentou os seguintes valores: 

2.194 

Apoiar técnica e 

financeiramente os Conselhos, 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, de Assistência 

Social, dos direitos do Idoso, 

dos direitos da Mulher,  as 

Comissões CEV-PETI e 

CISVEL e outros. 

Conselhos 

Municipais  

Comissões 

7   

3.3.90.30 
Material de consumo - mat. 

Expediente 
  

                

10.000,00  

Recursos 

Livres 

3.3.90.36 Contrato de Palestrantes (rpa)   
                 

6.000,00  

Recursos 

Livres 

3.3.90.39 
Conferências, eventos, 

campanhas, palestrantes 
  

                

90.000,00  

Recursos 

Livres 

3.3.90.47 
Recolhimento de 20% relativo 

ao INSS 
  

                 

2.000,00  

Recursos 

Livres 

TOTAL ATIVIDADE   
                  

108.000,00  
  

                          

CONSIDERANDO que as Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e 

Avaliação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 

em reuniões conjuntas realizadas com as Comissões dos Conselhos Municipais de 

Assistência Social, do Conselho do Idoso e do Conselho da Mulher, realizadas em 

26/08/2016 e 29/08/2016, analisaram e contribuíram com proposições de alterações na 

Proposta Orçamentária - 2017, apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência, e 

após a análise o parecer das Comissões do CMDCA foi favorável à aprovação da 

proposta Orçamentária com as alterações propostas e os seguintes encaminhamentos: 

1) Que sejam mantidos e garantidos os valores previstos no item 2.194, 

conforme a tabela abaixo: 
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2.194 

Apoiar técnica e 

financeiramente os Conselhos, 

dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, de Assistência 

Social, dos direitos do Idoso, 

dos direitos da Mulher,  as 

Comissões CEV-PETI e 

CISVEL e outros. 

Conselhos 

Municipais  

Comissões 

7   

3.3.90.30 
Material de consumo - mat. 

Expediente 
  

                

10.000,00  

Recursos 

Livres 

3.3.90.36 Contrato de Palestrantes (rpa)   
                 

6.000,00  

Recursos 

Livres 

3.3.90.39 
Conferências, eventos, 

campanhas, palestrantes 
  

                

90.000,00  

Recursos 

Livres 

3.3.90.47 
Recolhimento de 20% relativo 

ao INSS 
  

                 

2.000,00  

Recursos 

Livres 

TOTAL ATIVIDADE   
                  

108.000,00  
  

 

2) Que as bolsas auxílio do Programa Família Acolhedora sejam alocadas 

somente no Fundo da Assistência Social, independentemente de constar na 

Lei Municipal n° 6.286/2013 – art. 2° que a alocação de recursos será nos 

Fundos da Assistência Social e da Criança e do Adolescente; 

3) Que na previsão orçamentária para o pagamento da folha da Proposta 

Orçamentária da SEASO – 2017 sejam assegurados servidores necessários 

para o funcionamento e atendimento da população intergeracional que será o 

público alvo dos dois Centros de Convivência Intergeracionais que serão 

construídos em 2017 com recursos do BID, para as ações que serão 

desenvolvidas pela SEASO;  

4) Que seja garantida pela SEASO, na Proposta Orçamentária de 2017, a 

estrutura necessária: como local, materiais de consumo e permanentes e 

equipe de apoio técnico administrativo para funcionamento do CMDCA e 

Conselhos Tutelares; 
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5) Que seja viabilizado de forma nominal e pessoal, adiantamento de viagem em 

nome dos Conselheiros de Direitos não governamentais, quando houver 

necessidade, para representar o CMDCA ou em capacitações externas; 

6) Sugerem ao CMDCA a dispensa de publicação da peça de proposta 

Orçamentária da SEASO - 2017, a qual está disponível para consulta nos 

arquivos do CMDCA, com as alterações propostas pelas Comissões e o 

devido acompanhamento junto a Câmara Municipal de Vereadores quando da 

aprovação, pela Mesa Diretiva do CMDCA. 

7) Que a Mesa Diretiva do CMDCA articule com as Políticas Municipais de 

Cultura e de Esporte e Lazer para garantir nas suas Propostas Orçamentárias 

– 2017 a garantia de servidores necessários para o funcionamento e 

atendimento da população intergeracional que será o público alvo dos dois 

Centros de Convivência Intergeracionais que serão construídos em 2017 com 

recursos do BID, assim como previsão de recursos orçamentários para o 

atendimento prioritário de crianças e adolescentes. 

 

                                                           RESOLVE  

 

Art. 1º – APROVAR a Proposta Orçamentária 2017 da SEASO com as alterações e 

encaminhamentos propostos nos itens 1 a 7, supramencionados. 

 

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 


