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                       RESOLUÇÃO n° 002/2017, de 09 de fevereiro de 2017. 

  

                              APROVA alteração do Plano de Trabalho  e 
                    Aplicação – Projeto Tempo de Pensamento 
                                                           e Ação – FIA 2016 da APOFILAB. 
                                                                    

                                   

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

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

Lei Municipal n° 6.423/2014, no exercício de sua função deliberativa e controladora 

das ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Município de Cascavel PR, após discussão e deliberação da plenária da Reunião 

Ordinária de 08/02/2017, 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 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; 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal N° 6.423 de 03 de dezembro de 2014. 
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CONSIDERANDO a Resolução n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado e a 

Instrução Normativa N° 61/2011; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 023/2016, de 27 de julho de 2016 – CMDCA, que 

aprova o Edital de Análise e Seleção dos Planos de Trabalho e Aplicação – FIA 

2016; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 035/2016, de 10 de novembro de 2016, que 

aprova a partilha do FIA 2016; 

 CONSIDERANDO que na data de 10/01/2016 a APOFILAB protocolou junto ao 

CMDCA o Ofício nº 01/2017 de 09/01/2017, através do qual submete à análise e 

aprovação do CMDCA, a alteração do Plano de Trabalho e Aplicação do Projeto 

“Tempo de Pensamento e Ação” do Programa de Apoio Sócio Educativo em Meio 

Aberto desenvolvido pela Entidade. A proposta de alteração refere-se à contratação 

de um Oficineiro de Educação Física e não mais de Artes como proposto 

inicialmente, com a justificativa de que no ano de 2016 um profissional de educação 

física já participou do Projeto com Adolescentes e desenvolveu um trabalho de ótima 

qualidade e a pedido dos próprios adolescentes pretendem dar continuidade às 

atividades; 

CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho e Aplicação – FIA 2016, apresentado 

pela APOFILAB, no valor de R$ 49.619,00 (quarenta e nove mil e seiscentos e 

dezenove reais), tendo como objeto a aquisição de equipamentos e materiais 

permanentes, materiais de consumo e contratação de serviços de terceiros pessoa 

jurídica, foi apreciado e aprovado pelo CMDCA com a publicação através da 

Resolução nº 035/2016 de11/11/2016;  

CONSIDERANDO o Parecer Técnico nº 01 de 30/01/2017 da equipe de gestão da 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO/ Divisões do Sistema Municipal 

de Assistência Social e Administrativa e Financeira, gestora contábil do FIA 

Municipal, com manifestação favorável ao pleito da Entidade, por considerar que: 

1- A proposta de reformulação não altera o propósito e a pretensão final do 

projeto, ou seja, as atividades desenvolvidas pelo Oficineiro de Educação 

Física tem a mesma finalidade que do Oficineiro anterior, e produzem os 

mesmos benefícios previstos no projeto anterior; 

2- Que não houve alteração do público alvo e da metodologia proposta; 

3- O item inserido no Plano de Aplicação, “Oficineiro de Educação Física”, 

possui o preço sugerido que se encontra dentro dos valores de mercado e 
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sua carga horária e detalhamentos atendem o Edital publicado pelo CMDCA, 

sendo realizado em conformidade com as orientações da SEASO, com o 

Plano de Trabalho e Aplicação e com as exigências do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná – Resolução nº 28/2011; 

4-  O detalhamento da natureza da despesa referente ao item inserido está em 

conformidade com as orientações da SEASO, baseado na Portaria nº 448/02 

da Secretaria do Tesouro Nacional, e também de acordo com as exigências 

do Tribunal de Contas do Estado do Paraná para o lançamento das 

informações no Sistema Integrado de Transferência – SIT/TCE PR; 

5- A previsão de desembolso financeiro realizada pela Entidade em relação aos 

custos previstos com a contratação de Oficineiro de Educação Física atende 

ao disposto no cronograma de prazos definidos pelo CMDCA, entre os meses 

de Fevereiro à Novembro de 2017. Entretanto, a Entidade não realizou a 

contratação do Oficineiro de Artes no mês de Janeiro de 2017, com isso a 

APOFILAB deve fazer a devolução no valor de R$ 1.008,00 do repasse 

referente ao mês correspondente na conta do Fundo Municipal da Infância e 

Adolescência – FIA; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação 

e Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação do FIA – Partilha 

2016 no uso de suas atribuições previstas na Resolução nº 029/2016, de 14 de 

setembro de 2016 que institui a Comissão Especial de Acompanhamento, 

Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e 

Aplicação – Partilha FIA 2016 e Resolução n° 037/2016, de 10 de novembro de 

2016 que aprova a metodologia de trabalho da Comissão Especial de 

Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da execução dos 

Planos de Trabalho e Aplicação – Partilha FIA 2016 – CMDCA, realizou a análise do 

Plano de Trabalho e Aplicação apresentado pela APOFILAB com as devidas 

alterações e o Parecer emitido pelas Divisões do Sistema Municipal de Assistência 

Social e Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Assistência Social e 

emitiu PARECER FAVORÁVEL à aprovação da alteração do Plano de Trabalho e 

Aplicação da APOFILAB no que se refere ao item de contratação de serviços de 

terceiros pessoa jurídica – Oficineiro de Artes, com a substituição para a contratação 

de serviços de terceiros pessoa jurídica – Oficineiro de Educação Física, e indica à 

plenária da Reunião Ordinária do CMDCA a aprovação dos seguintes 
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encaminhamentos: 1) Devolução de R$ 1.008,00 (um mil e oitenta e oito reais), 

através de depósito imediato na conta corrente do Fundo Municipal da Infância e 

Adolescência – FIA e apresentação de respectivo comprovante de depósito à 

Divisão Administrativa Financeira da Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEASO, para os procedimentos contábeis e outros que se fizerem necessários, 

devido não ter realizado a contratação de Oficineiro de Artes no mês de Janeiro de 

2017, conforme cronograma de desembolso e 2) Providenciar o envio formal à 

SEASO, do Plano de Trabalho e Aplicação aprovado pelo CMDCA, com cópia da 

Resolução, para as providências necessárias a fim de evitar questões adversas na 

aplicação dos recursos e na devida prestação de contas pela Entidade; 

CONSIDERANDO que a plenária da Reunião Ordinária do CMDCA realizada em 

08/02/2017, apreciou e deliberou sobre o Parecer da Comissão Especial de 

Acompanhamento, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização da Execução dos 

Planos de Trabalho e Aplicação – Partilha FIA 2016 – CMDCA e aprovou os 

encaminhamentos propostos pela Comissão. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR a alteração do Plano de Trabalho e Aplicação da APOFILAB no 

que se refere ao item de contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica – 

Oficineiro de Artes, com a substituição para a contratação de serviços de terceiros 

pessoa jurídica – Oficineiro de Educação Física; 

 

Art. 2° - REQUISITAR que a Entidade APOFILAB providencie a Devolução de R$ 

1.008,00 (um mil e oitenta e oito reais), através de depósito imediato na conta 

corrente do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA e apresentação de 

respectivo comprovante de depósito à Divisão Administrativa Financeira da 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, para os procedimentos 

contábeis e outros que se fizerem necessários, devido não ter realizado a 

contratação de Oficineiro de Artes no mês de Janeiro de 2017, conforme 

cronograma de desembolso; 

 

Art. 3° - ENCAMINHAR formalmente à Secretaria Municipal de Assistência Social - 

SEASO, o Plano de Trabalho e Aplicação aprovado pelo CMDCA, com cópia desta 
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Resolução, para as providências necessárias a fim de evitar questões adversas na 

aplicação dos recursos e na devida prestação de contas pela Entidade; 

                        
Art. 4° - Esta Resolução passa a vigorar a partir de sua publicação. 

                              

      Cascavel, 09 de fevereiro de 2017. 

 

 

                                    Valdair Mauro Debus  
                                                       Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 
 

 


