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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

ATA Nº 08 – 26/07/2016 

 

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no 1 

auditório da Prefeitura Municipal de Cascavel – PR, aconteceu a Reunião Extraordinária do 2 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, sob a 3 

coordenação do seu Vice-Presidente Sr. Hudson Moreschi Júnior, de seus Conselheiros e 4 

convidados, conforme lista de presença anexa a esta ata.  Hudson agradece a presença de 5 

todos e apresenta a pauta do dia: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Apreciação e 6 

aprovação das justificativas de ausências: Correspondência datada de 06/07/2016 – 7 

Associação Recanto da Criança, Of. n° 101/2016 de 08/07/2016 – SEMDEC, 8 

Correspondência datada de 14/07/2016 – Escola Municipal Ita Sampaio; 3) Posse dos 9 

Conselheiros representantes da: ACTOP – Of. n° 0075/2016 e Suplente da ITECNE – 10 

Of. n° 015/2016 de 22/06/2016; 4) Apreciação do Ofício n° 691/2016 de 06/07/2016 – 11 

SEASO com apresentação de Relatório dos Saldos do FIA Municipal disponíveis para 12 

a partilha; 5) Apreciação e Deliberação da Minuta de Resolução/Edital de Partilha do 13 

FIA 2016; 6) Apreciação e Deliberação da “Adesão do Município de Cascavel ao 14 

Cofinanciamento Estadual do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV – 15 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE no SERVIÇO DE 16 

ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E JOVENS DE ATÉ 21 ANOS 17 

DE IDADE”; 7) Apreciação e Deliberação do Parecer das Comissões de 18 

Registro/Inscrição/Validação e Renovação e de Monitoramento e Avaliação, referente 19 

ao requerimento de Validação de Registro da Parceria e Inscrição do Programa de 20 

Aprendizagem da Guarda Mirim/ RENAPSI e da inscrição dos Programas do CREAS 21 

IV – SEASO; 8) Informes: 8.1 – Reunião Ordinária CMDCA - 03/08/2016 – 14h – 22 

EURECA I; 8.2 – Reunião  Extraordinária  CMDCA  -  10/08/2016  –  8h  –  Auditório - 23 

Prefeitura Municipal – Pauta: Apresentação de dados de atendimento pelos CTs e 24 

Minuta de Relatórios Mensais do CMDCA; 8.3 – Ofício   Circular  n°  448/2016  de  25 

14/07/2016  –  Conselho Tutelar  Oeste,  mudança  de Presidência. Hudson pergunta se 26 

há alguma inclusão de pauta e Fabio Tomasetto pede uma inclusão antes do item 5 (cinco), 27 



sobre seu desligamento de Comissão. Hudson propõe uma alteração da ordem da pauta 28 

passando o item sete para item seis e coloca em aprovação a pauta com as alterações 29 

propostas, que é aprovada por unanimidade, com vinte e três (23) votos favoráveis, ficando 30 

assim disposta: 1) Apreciação e aprovação da pauta; 2) Apreciação e aprovação das 31 

justificativas de ausências: Correspondência datada de 06/07/2016 – Associação 32 

Recanto da Criança, Of. n° 101/2016 de 08/07/2016 – SEMDEC, Correspondência 33 

datada de 14/07/2016 – Escola Municipal Ita Sampaio; 3) Posse dos Conselheiros 34 

representantes da: ACTOP – Of. n° 0075/2016 e Suplente da ITECNE – Of. n° 015/2016 35 

de 22/06/2016; 4) Apreciação do Ofício n° 691/2016 de 06/07/2016 – SEASO com 36 

apresentação de Relatório dos Saldos do FIA Municipal disponíveis para a partilha; 37 

5) Desligamento do Sr. Fabio Tomasetto da Coordenação e como membro da 38 

Comissão de Registro/Inscrição/Validação e Renovação. 6) Apreciação e Deliberação 39 

do Parecer das Comissões de Registro/Inscrição/Validação e Renovação e de 40 

Monitoramento e Avaliação, referente ao requerimento de Validação de Registro da 41 

Parceria e Inscrição do Programa de Aprendizagem da Guarda Mirim/ RENAPSI e da 42 

inscrição dos Programas do CREAS IV – SEASO; 7) Apreciação e Deliberação da 43 

Minuta de Resolução/Edital de Partilha do FIA 2016; 8) Apreciação e Deliberação da 44 

“Adesão do Município de Cascavel ao Cofinanciamento Estadual do Piso Paranaense 45 

de Assistência Social – PPAS IV – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 46 

COMPLEXIDADE no SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E 47 

ADOLESCENTES E JOVENS DE ATÉ 21 ANOS DE IDADE”; 9) Informes: 9.1 – Reunião 48 

Ordinária CMDCA -  03/08/2016 – 14h – EURECA I; 9.2 – Reunião  Extraordinária  49 

CMDCA  -  10/08/2016  –  8h  –  Auditório - Prefeitura Municipal – Pauta: Apresentação 50 

de dados de atendimento pelos CTs e Minuta de Relatórios Mensais do CMDCA; 9.3 – 51 

Ofício Circular  n°  448/2016  de  14/07/2016  –  Conselho Tutelar  Oeste,  mudança  de 52 

Presidência. Prosseguindo é feita a leitura do ponto n° 2) Apreciação e aprovação das 53 

justificativas de ausências: Etelda Madsen, Secretária Executiva do CMDCA, faz a leitura 54 

dos Ofícios e após conclusão da leitura das Correspondências datadas de 06/07/2016 – 55 

Associação Recanto da Criança, o qual justifica a ausência da Sra. Izabel Panizzio que 56 

está de férias e sua suplente Danielle Furlan encontra-se em audiência neste mesmo 57 

horário. Ofício do CDL – Câmara dos Dirigentes Lojistas, o qual justifica a ausência do 58 

Sr. Valdair Mauro Debus, que se encontra em viagem, Of. n° 101/2016 de 08/07/2016 – 59 

SEMDEC – informa que a Conselheira Titular Ana Lucia Simão e Suplente Betina Alves de 60 

Campo encontram-se em férias, Correspondência datada de 14/07/2016 – Escola 61 



Municipal Ita Sampaio- justifica a ausência da Sra. Rosani Revers desta reunião e da 62 

Reunião Ordinária anterior por motivo particulares. Hudson põe em aprovação as quais são 63 

aprovadas com vinte e um (21) votos favoráveis e duas ausências da Sra. Maria Tereza 64 

Chaves e do Sr. Edson de Souza. Dando continuidade a reunião Hudson passa ao item Nº 65 

3) Posse dos Conselheiros representantes da: ACTOP – Of. n° 0075/2016 e Suplente 66 

da ITECNE – Of. n° 015/2016 de 22/06/2016: Neste momento Hudson chama à frente para 67 

tomar posse as Conselheiras representantes da ACTOP: Sra Silvana Andrade como Titular 68 

e Maria Helena Salvati Pinto como Suplente. Representando a ITECNE: Luciane Martini 69 

como Suplente. Após as assinaturas dos termos de posse, as mesmas são aclamadas e 70 

passam a votar a pauta do dia. Hudson passa ao item 4) Apreciação do Ofício n° 71 

691/2016 de 06/07/2016 – SEASO com apresentação de Relatório dos Saldos do FIA 72 

Municipal disponíveis para a partilha: a prestação de contas é apresentada em 73 

multimídia e Hudson faz os esclarecimentos necessários enquanto gestão contábil do 74 

Fundo, sob responsabilidade da SEASO, com as seguintes informações: TOTAL DE 75 

DEPÓSITOS - ARRECADAÇÃO NO PERÍODO DE 2014 -   Pessoa Jurídica – R$ 76 

48.334,02; Pessoa Física – R$ 5.536,77; Tribunal de Justiça – R$ 65.295,56; Tribunal 77 

Regional do Trabalho – TRT 9ª Região – R$ 111.374,05; Receita Federal – R$ 173.196,00; 78 

Multas – R$ 57.200,00; Total: R$ 460.936,40. TOTAL DE DEPÓSITOS - ARRECADAÇÃO 79 

NO PERÍODO DE 2015: Pessoa Jurídica – R$ 116.946,00; Pessoa Física – R$ 80.727,43; 80 

Tribunal de Justiça – R$ 111.538,34; Ministério Público: R$ 1.750,95; Devoluções: R$ 81 

2.100,22; Receita Federal – R$ 212.976,40; Multas – R$ 72.903,90; Total: R$ 598.943,24. 82 

TOTAL DE DEPÓSITOS - PRÉVIA DE ARRECADAÇÃO ATÉ 26/07/2016: Pessoa Jurídica: 83 

R$ 30.402,69; Pessoa Física: R$ 1.462,18; Tribunal de Justiça: R$ 11.432,89; Devoluções 84 

R$ 3.235,54. Total: R$ 46.533,30. Finalizada a exposição a Conselheira Maria Tereza 85 

Chaves pergunta o que é “devoluções” e Hudson explica que os convênios não foram 86 

executados na plenitude, então precisam devolver os valores restantes. Hudson destacou 87 

que baixou o valor de arrecadação de pessoa jurídica, mesmo Cascavel tendo um grande 88 

potencial de arrecadação, momento em que discute-se que pode ter relação com o fato de 89 

em Cascavel não haver doações “casadas”, e devido o acúmulo de valores não partilhados 90 

diante da inconstitucionalidade da Lei Municipal. Seguindo a pauta Hudson passa ao item 91 

5) Desligamento do Sr. Fabio Tomasetto na Comissão de Inscrição. Neste momento o 92 

Conselheiro Fabio, pede a palavra e faz a leitura da carta com a exposição dos seguintes 93 

motivos: “Na condição de Conselheiro de Direitos do Conselho Municipal de Direitos da 94 

Criança e do Adolescente – CMDCA do Município de Cascavel, representando o segmento 95 



não Governamental através do Núcleo Regional de Serviço Social – NUCRES, solicito em 96 

caráter irrevogável, minha desvinculação da Comissão de Registro, Inscrição, Validação e 97 

Renovação do CMDCA e consequentemente da função de Coordenador da referida 98 

Comissão, devido os motivos abaixo elencados: 1. Que a principal função da Comissão é 99 

tomar as providências necessárias para o Registro/Inscrição/Validação e Renovação de 100 

regularização de Registro de Entidades não Governamental e Inscrição Programas 101 

Governamentais e não Governamentais, de acordo com a Resolução nº 044/2014 do 102 

CMDCA; 2. Que para a solicitação de Registro e Inscrição há um fluxograma a ser seguido 103 

pelo CMDCA e respectivos prazos, conforme sua própria deliberação; 3. Que já houve 104 

situações anteriores de negação de pedido por entrega de documentação incompleta e por 105 

descumprimento do fluxograma (caso do CIEE); 4. Por considerar que a Comissão não tem 106 

autonomia para desenvolver seu trabalho, conforme a Resolução nº 044/2014; 5. Que a 107 

SEASO demostrou claramente que o pedido de inscrição dos Programas do CREAS IV tem 108 

caráter de emergência devido o interesse em participar da partilha do FIA 2016, identificado 109 

claramente com a presença maciça da equipe técnica da Secretaria na reunião da 110 

Comissão ocorrida em 25/07/2016; 6. Que o CREAS IV já estava em processo de 111 

implementação há meses, sem que em nenhum momento tenha sido priorizado o fato de 112 

que seria necessária a inscrição no CMDCA, pois o mesmo foi inaugurado e passou a 113 

funcionar sem esta providencia; 7. Que não há por parte do CMDCA o cumprimento de 114 

suas próprias deliberações, burlando-as e gerando privilégios e favorecimentos. Os fatos 115 

apontados me fazem concluir que o Conselho não realiza com zelo e imparcialidade às 116 

suas funções, no que se refere ao cumprimento de sua deliberação através da Resolução 117 

nº 044/2014, fazendo desta forma concessões que dificultam o desempenho do papel da 118 

Comissão, e diante disto solicito meu afastamento da Comissão pois não concordo com 119 

estes encaminhamentos, pois entendo que a regra é regra para todos. Como representante 120 

dos cidadãos de Cascavel, não posso ser conivente e pactuar com o fato do Conselho, 121 

enquanto Órgão de Controle Social, não possuir autonomia nas suas decisões e em 122 

especial na responsabilidade pela aplicação dos recursos do FIA de acordo com os 123 

critérios já previamente estabelecidos. Por estes motivos solicito minha substituição na 124 

Comissão de Registro/Inscrição/Validação e Renovação e de sua Coordenação (sic)”. 125 

Hudson solicita se há alguma manifestação, Maria Tereza pede a palavra, diz que é 126 

importante as palavras do Fabio, diz também que o conselho tem que zelar pelo que coloca 127 

em Resolução, pede que seja cuidado que isso não ocorra novamente, deve haver 128 

imparcialidade nas deliberações. Luzia diz que como técnica de referência da SEASO, tem 129 



conhecimento que o conselho não só neste episódio, mas que tem pedido de renovação de 130 

inscrição pendente desde março parado para análise da Comissão e que todos os prazos 131 

devem ser observados em todas as situações e cita a Guarda Mirim, Renapsi, CRAS CEU, 132 

entre outros, que estão aguardando além do prazo pela deliberação do Conselho. Fabio diz 133 

que se cobra tanto das Entidades que seja protocolado no prazo, que o importante é seguir 134 

o fluxograma. Hudson diz que em relação ao CREAS IV, solicita que seja feito uma visita 135 

ao local pelos conselheiros, para que verifiquem que não há nenhuma irregularidade. 136 

Rosana do CIEE, diz que desde 2012 vem pleiteando o registro no CMDCA, e que faltava 137 

orientação. Agradece a Etelda por ter atendido e explicado o fluxo, diz ainda que não sabia 138 

que os documentos deveriam ser protocolados diretamente no CMDCA, protocolando no 139 

Protocolo Geral da Prefeitura, perdendo assim o prazo legal. Rosana reforça que tinha 140 

muitas informações mas nada concreto. Diz que todos devem ter deveres e obrigações. 141 

Fernanda esclarece que o CREAS IV foi inaugurado no dia 30 de junho, e que não estão 142 

solicitando um recurso irregular e sim para melhorar o atendimento à criança e 143 

adolescente, com a viabilização do atendimento. Expõe que na Comissão fez a defesa dos 144 

motivos da urgência da aprovação. Fabio pergunta porque não foi seguido o fluxo 145 

corretamente. Fernanda clarifica que o plano de ação não estava pronto, porque tiveram 146 

que conhecer o público inicialmente para depois construir o plano. Valeria Medeiros diz que 147 

agora é o momento de manter a calma e que a única coisa que a preocupa, é o desfalque 148 

nas comissões e diante de tal fato fala que gostaria muito que o Fabio revisse sua posição 149 

e ficasse na Comissão. Fabio diz que sente muito, mas não voltará atrás em sua decisão. 150 

Hudson fala que diante disto é necessário substituir Fabio na comissão, com um 151 

conselheiro não governamental. Etelda fala que esta comissão tem uma grande 152 

importância na alteração da Lei do CMDCA e que está em trâmite, pede se há algum 153 

técnico presente que pudesse contribuir neste momento provisoriamente, pois há prazos à 154 

cumprir. Valeria esclarece que no próximo ano várias Entidades terão que renovar suas 155 

inscrições e esta Lei precisa ser alterada com urgência. Como não houve nenhuma 156 

manifestação de interessados em compor a comissão, Hudson diz que a mesma ficará 157 

para a próxima reunião Ordinária. Dando sequência à reunião Hudson passa ao item 158 

número 6) Apreciação e Deliberação do Parecer das Comissões de 159 

Registro/Inscrição/Validação e Renovação e de Monitoramento e Avaliação, referente 160 

ao requerimento de Validação de Registro da Parceria e Inscrição do Programa de 161 

Aprendizagem da Guarda Mirim/ RENAPSI e da inscrição dos Programas do CREAS 162 

IV – SEASO. Etelda realiza a leitura do PARECER DA COMISSÃO DE REGISTRO/ 163 



INSCRIÇÃO, VALIDAÇÃO E RENOVAÇÃO,  referente ao Requerimento de Validação de 164 

Inscrição de Programas do CRAS CEU, CEU e do Programa de Aprendizagem para 165 

Adolescentes desenvolvido pela GUARDA MIRIM em parceria com a RENAPSI, de 166 

Renovação de Registro da Entidade GERAR e inscrição de seu Programa de 167 

Aprendizagem para Adolescentes, Inscrição de Programa do CREAS IV e readequação do 168 

Plano de Trabalho do CRAS Santa Cruz para CRAS Cancelli. A Comissão de Registro, 169 

Inscrição, Validação e Renovação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 170 

Adolescente – CMDCA, em reunião realizada em 25/07/2016, analisou a documentação 171 

entregue pelas Unidades Governamentais e Entidades não Governamentais supracitadas, 172 

e: CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, a qual preconiza em seu artigo 227 173 

que a criança e o adolescente são prioridade absoluta; CONSIDERANDO a Lei Federal n° 174 

8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, que trata em seu artigo n° 91 – 175 

As Entidades não Governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no 176 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará ao 177 

Conselho Tutelar e à autoridade Judiciária da respectiva localidade; CONSIDERANDO a 178 

Lei Municipal n°  6.278/2013 que dispõe sobre a política municipal dos direitos da criança e 179 

do adolescente, artigos n° 32 e 33; CONSIDERANDO a Resolução n° 044/2014 – CMDCA 180 

que dispõe sobre os parâmetros para requerimento de registros/ inscrição, validação e 181 

renovação no CMDCA de Cascavel – PR; CONSIDERANDO a Resolução Nº 71 de 10 de 182 

junho de 2011 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 183 

CONANDA, que dispõe sobre o registro de entidades não governamentais e da inscrição 184 

de programas de proteção e socioeducativo das Entidades Governamentais no Conselho 185 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 186 

CONSIDERANDO a Resolução n° 164/ 2014 de 09.04.2014, que dispõe sobre o registro e 187 

fiscalização das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas não 188 

governamentais e governamentais que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e 189 

a educação profissional e dá outras providências; CONSIDERANDO a Consolidação das 190 

Leis do Trabalho – CLT, artigo 430, alterado pela Lei 10.097 de 2000, que preconiza sobre 191 

a formação técnica profissional desenvolvida por entidades de fins não econômicos, que 192 

tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional; 193 

CONSIDERANDO as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE n° 723/2012 e 194 

n° 1.288/2015 e Instrução Normativa da Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT n° 195 

97/2012, dentre outras orientações deste Órgão; CONSIDERANDO o Decreto n° 5.598 de 196 

1° de dezembro de 2005 que regulamenta a contratação de aprendizes e dá outras 197 



providências; CONSIDERANDO a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 723, de 198 

23/04/2012, que cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional – CNAP, 199 

destinado ao cadastramento das entidades qualificadas em formação técnico profissional 200 

metódica definidas no art. 8º do Decreto nº 5.598 de 1º de dezembro de 2005; 201 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego Nº 1.005 de 1º de julho 202 

de 2013, que altera a Portaria Nº 723 de 23/04/2012;  CONSIDERANDO o Decreto n°  203 

8.740 de 04 de maio de  2016, que altera o Decreto n° 5.598 de 1° de dezembro de 2005, 204 

para dispor sobre a experiência prática do aprendiz; CONSIDERANDO o Plano Decenal 205 

dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovado pela Resolução N° 018/2015 de 206 

06/05/2015 e pela Lei Municipal N° 6.588 de 28/03/2016. CONSIDERANDO os 207 

requerimentos de pedidos de Validação de Inscrição de Programas do CRAS CEU, CEU e 208 

do Programa de Aprendizagem para Adolescentes desenvolvido pela Guarda Mirim em 209 

parceria com a RENAPSI, de Renovação de Registro da  Entidade GERAR e inscrição de 210 

seu Programa de Aprendizagem para Adolescentes e readequação do Plano de Trabalho 211 

do CRAS Santa Cruz para CRAS Cancelli; CONSIDERANDO os pareceres expedidos 212 

pelos Técnicos de Referência das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Esporte 213 

e Lazer e de Cultura. A Comissão de Registro, Inscrição, Validação e Renovação do 214 

CMDCA, no uso de suas atribuições é de parecer favorável ao DEFERIMENTO de 215 

Registro∕ Inscrição∕ Validação ou Renovação das Entidades e Programas abaixo 216 

relacionados, condicionados a entrega de documentos pendentes no prazo de 180 217 

(cento e oitenta) dias, e em caso de descumprimento justificativa formal junto ao 218 

CMDCA: ENTIDADE∕ UNIDADE: Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – 219 

GUARDA MIRIM∕ Parceria com RENAPSI. PROGRAMA ∕ REGIME DE ATENDIMENTO∕ 220 

PÚBLICO ALVO. _ Programa de Aprendizagem Profissional para Adolescentes – Arco de 221 

Aprendiz em setor Bancário Adolescentes Serviços Administrativos Cascavel – CBO 32426 222 

_ Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto _ Público: 223 

Adolescentes de 14 a 15 anos e 11 meses; REQUERIMENTO: Validação de Registro de 224 

Parceria∕ Inscrição de Programa. PENDÊNCIAS: Cópia do Certificado do Plano de 225 

Segurança contra incêndio válido; Cópia da Licença Sanitária Válida; Atestados de 226 

Antecedentes Criminais dos Membros da Diretoria com data válida; Atestados de qualidade 227 

e eficiência expedidos pela Vara da Infância e da Juventude e do Ministério Público; Cópia 228 

do Certificado de Registro no CMDCA da Sede da RENAPSI. ENTIDADE∕ UNIDADE: 229 

Geração de Emprego Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional – GERAR. 230 

PROGRAMA ∕ REGIME DE ATENDIMENTO∕ PÚBLICO ALVO: Programa de Aprendizagem 231 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.740-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%208.740-2016?OpenDocument


Profissional para Adolescentes ;Arcos ocupacionais: Ocupações Administrativas – CBO 232 

411010;  Logística – CBO 391115; Comércio e Varejo – CBO 521110; Programa de 233 

Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto _ Público: Adolescentes de 234 

14 a 17 anos e 11 meses. REQUERIMENTO: Renovação de Registro∕ Inscrição de 235 

Programa. PENDÊNCIAS: Cópia do Plano de Segurança contra incêndio válido; Cópia da 236 

Licença Sanitária Válida; Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal válido; Atestados de 237 

Antecedentes Criminais dos Membros da Diretoria com data válida; Atestados de qualidade 238 

e eficiência expedidos pela Vara da Infância e da Juventude e do Ministério Público; 239 

ENTIDADE∕ UNIDADE: CRAS CEU; PROGRAMA ∕ REGIME DE ATENDIMENTO∕ 240 

PÚBLICO ALVO: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; _Programa 241 

de Proteção em Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar._Público: Famílias. 242 

REQUERIMENTO. Validação de Inscrição. PENDÊNCIAS : Cópia do Plano de Segurança 243 

contra incêndio válido; Cópia da Licença Sanitária Válida; Cópia do Alvará de 244 

Funcionamento Municipal válido; Atestados de qualidade e eficiência expedidos pelo 245 

Ministério Público; ENTIDADE∕ UNIDADE: Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU. 246 

PROGRAMA ∕ REGIME DE ATENDIMENTO/PÚBLICO ALVO: Programa  de Proteção em 247 

Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto; Política da Cultura; Política de Esporte e 248 

Lazer; Política de Assistência Social; Público: Crianças e  Adolescentes; 249 

REQUERIMENTO: Validação de Inscrição; PENDÊNCIAS: Cópia do Plano de Segurança 250 

contra incêndio válido; Cópia da Licença Sanitária Válida; Cópia do Alvará de 251 

Funcionamento Municipal válido; Atestados de qualidade e eficiência expedidos pelo 252 

Ministério Público; ENTIDADE∕ UNIDADE: CREAS IV; PROGRAMA ∕ REGIME DE 253 

ATENDIMENTO∕ PÚBLICO ALVO: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado à 254 

Famílias e Indivíduos - PAEFI; Programa de Proteção em Regime de Orientação e Apoio 255 

Sociofamiliar - Público: Crianças e Adolescentes com direitos violados e suas Famílias, 256 

priorizando a primeira infância conforme prevê o Art.13 Par. 2.Priorizar ainda a demanda 257 

reprimida do CREAS I dos casos provenientes da área de abrangência do CREAS IV. 258 

REQUERIMENTO: Inscrição. PENDÊNCIAS ∕ Cópia do Plano de Segurança contra 259 

incêndio válido; Cópia da Licença Sanitária Válida; Cópia do Alvará de Funcionamento 260 

Municipal válido; Atestados de qualidade e eficiência expedidos pela Vara da Infância e da 261 

Juventude, Ministério Público e Conselho Tutelar; ENTIDADE∕ UNIDADE: CRAS 262 

CANCELLI. PROGRAMA ∕ REGIME DE ATENDIMENTO∕ PÚBLICO ALVO: Serviço de 263 

Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; Programa de Proteção em Regime de 264 

Orientação e Apoio Sociofamiliar. Público: Famílias REQUERIMENTO: Readequação do 265 



Plano de Trabalho, devido extinção do CRAS SANTA CRUZ e implementação do CRAS 266 

Cancelli em novo endereço. PENDÊNCIAS ∕ Cópia do Plano de Segurança contra incêndio 267 

válido; Cópia da Licença Sanitária Válida; Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal 268 

válido; Atestados de qualidade e eficiência expedidos pela Vara da Infância e da 269 

Juventude, Ministério Público e Conselho Tutelar. A Comissão sugere ainda que: 1) 270 

Conste na deliberação do CMDCA que o Conselho na condição de Órgão de Controle 271 

Social da Política dos Direitos da Criança e do Adolescente não delibera sobre público com 272 

idade de 18 anos ou superior a esta faixa etária à Programas de Aprendizagem para 273 

Adolescentes, conforme prevê a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.005 de 274 

1º de julho de 2013 – Anexo II – Item 17.  Portanto o pleito da Entidade GERAR para 275 

atender jovens de 18 a 24 anos não é de responsabilidade do CMDCA; 2) Que a Comissão 276 

de Monitoramento e Avaliação acompanhe e monitore o atendimento realizado pelas 277 

Entidades e Unidades, mais especificamente quanto ao público de adolescentes atendidos 278 

pelos Programas de Aprendizagem para Adolescentes, visando garantir a previsão legal do 279 

art. 23-A, § 5° do Decreto MTE n° 8.740 de 04∕05∕2016; 3) Sejam oficiados os Conselhos 280 

Tutelares, Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público da Infância e da Juventude, 281 

Ministério do Trabalho e Emprego, Procuradoria do Trabalho, Juizado do Trabalho e 282 

Defensoria Pública sobre a deliberação do CMDCA. Concluída a leitura e colocado para 283 

discussão, Fabio faz uma proposta de inclusão no Parecer/Resolução que tenha um prazo 284 

de validade provisório do Registro/Validação e Renovação de 180 dias para 285 

regulamentação até que seja expedido o registro de quatro anos. A sugestão foi posta em 286 

aprovação, sendo aprovada com vinte e três (23) votos favoráveis. Ficou aprovado a 287 

inclusão do item 4) do Parecer que: Os registros e as inscrições a serem emitidas 288 

terão um prazo de validade de 180 dias, sendo que caberá ao CMDCA nova análise 289 

após este prazo. O parecer foi aprovado com vinte e três (23) votos favoráveis. Dando 290 

sequência a reunião, Hudson passa ao item 7) Apreciação e Deliberação da Minuta de 291 

Resolução/Edital de Partilha do FIA 2016: Etelda e Fabio realizam a leitura da 292 

Resolução/ Edital que aprova Edital de seleção de Planos de  Trabalho  e Aplicação – FIA 293 

2016: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no uso 294 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 6.278/2013 e alterada pela Lei Municipal 295 

n° 6.423/2014, no exercício de sua função deliberativa e controladora das ações da Política 296 

de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Cascavel PR, 297 

após discussão e deliberação da plenária em Reunião Extraordinária de 26/07/2016 da 298 

Minuta do Edital de Seleção de Planos de Trabalho e Aplicação do Fundo Municipal da 299 



Infância e Adolescência – FIA 2016 elaborada pelas Comissões de Orçamento e Finanças 300 

e de Monitoramento e Avaliação, e: CONSIDERANDO a Constituição Federal na forma do 301 

disposto no art. 227, § 3º, VI - “estímulo do poder público, através de assistência jurídica, 302 

incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de guarda, de 303 

criança ou adolescente órfão ou abandonado; CONSIDERANDO os dispositivos da Lei 304 

Federal n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, no que couber (dispõe sobre processos 305 

licitatórios); CONSIDERANDO a Lei n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente 306 

– ECA; CONSIDERANDO o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos 307 

de Crianças e Adolescentes a Convivência Familiar e Comunitária que dispõe em seus 308 

princípios a priorização de ações voltadas a: Centralidade da família nas políticas públicas; 309 

Primazia da responsabilidade do Estado no fomento de políticas integradas de apoio à 310 

família; Reconhecimento das competências da família na sua organização interna e na 311 

superação de suas dificuldades; Respeito à diversidade étnico-cultural, à identidade e 312 

orientação sexuais, à eqüidade de gênero e às particularidades das condições físicas, 313 

sensoriais e mentais; Fortalecimento da autonomia da criança, do adolescente e do jovem 314 

adulto na elaboração do seu projeto de vida; Garantia dos princípios de excepcionalidade e 315 

provisoriedade dos Programas de Famílias Acolhedoras e de Acolhimento Institucional de 316 

crianças e de adolescentes; Reordenamento dos programas de Acolhimento Institucional; 317 

Adoção centrada no interesse da criança e do adolescente e Controle social das políticas 318 

públicas; CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.249 de 24 de julho de 2013 que dispõe 319 

sobre a criação do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de 320 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária e o Plano Municipal de 321 

Enfrentamento à Violência Contra Crianças e Adolescentes; CONSIDERANDO a Lei n° 322 

12.010 de 03 de agosto de 2009, que dispõe sobre adoção; altera as Leis n° 8.069, de 13 323 

de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, n° 8.560, de 29 de dezembro de 324 

1992; revogam dispositivos da Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, e da 325 

Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 01 de 326 

maio de 1943; e dá outras providências; CONSIDERANDO a Resolução n° 137 de 327 

21/01/2010 – CONANDA, que dispõe sobre os parâmetros para a criação e o 328 

funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da criança e do 329 

Adolescente e dá outras providências e trata no art. 15 - Das Condições de Aplicação dos 330 

Recursos do Fundo - A aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do 331 

Adolescente, deliberada pelo Conselho de Direitos, deverá ser destinada para o 332 

financiamento de ações governamentais e não-governamentais relativas à: I - 333 



desenvolvimento de programas e serviços complementares ou inovadores, por tempo 334 

determinado, não excedendo a 3 (três) anos, da política de promoção, proteção, defesa e 335 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente; II - acolhimento, sob a forma de 336 

guarda, de criança e de adolescente, órfão ou abandonado, na forma do disposto no art. 337 

227, § 3º, VI, da Constituição Federal - “estímulo do poder público, através de assistência 338 

jurídica, incentivos fiscais e subsídios, nos termos da lei, ao acolhimento, sob a forma de 339 

guarda, de criança ou adolescente órfão ou abandonado e do art. 260, § 2º da Lei n° 8.069 340 

de 1990 (ECA) – “Os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança 341 

e do Adolescente fixarão critérios de utilização, através de planos de aplicação das 342 

doações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para 343 

incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de criança ou adolescente, órfãos ou 344 

abandonado, na forma do disposto no art. 227, § 3º, VI, da Constituição Federal”, 345 

observadas as diretrizes do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de 346 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária; III - programas e projetos 347 

de pesquisa, de estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, 348 

monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e 349 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente; IV - programas e projetos de 350 

capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia 351 

dos Direitos da Criança e do Adolescente; V - desenvolvimento de programas e projetos de 352 

comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, 353 

proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente  e VI - ações de 354 

fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 355 

ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do 356 

adolescente. CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013, que dispõe sobre a Política 357 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, sobre o FIA Municipal e Registro de 358 

Entidades, Programas e Serviços no CMDCA - Art. 28.  Fica criado o Fundo Municipal da 359 

Infância e Adolescência – FIA que será deliberado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 360 

Criança e do Adolescente – CMDCA, § 1º. O Fundo Municipal da Infância e Adolescência - 361 

FIA, tem por objetivo facilitar a captação, o repasse e a aplicação de recursos destinados 362 

ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente e § 2º.  As 363 

ações de que trata o parágrafo anterior referem-se prioritariamente aos programas de 364 

proteção especial à criança e ao adolescente, em situação de risco social, e pessoal, cuja 365 

necessidade de atenção extrapola o âmbito de atuação das políticas sociais básicas. 366 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.588/2016  que dispõe sobre aprovação do Plano 367 



Decenal dos Direitos da criança e do Adolescente do Município de Cascavel e dá outras 368 

providências; CONSIDERANDO a Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado 369 

alterada pela Resolução nº 46/2014 e a Instrução Normativa nº 61/2011; CONSIDERANDO 370 

a Instrução Normativa n° 36/2009 – Tribunal de Contas do Paraná, que estabelece 371 

procedimentos para o atendimento, em sede e execução orçamentária, do efetivo 372 

cumprimento do princípio constitucional da absoluta prioridade à criança e ao adolescente, 373 

no âmbito das políticas públicas municipais e dispõe de outras instruções pertinentes; 374 

CONSIDERANDO que o saldo atual disponível em 06 de julho de 2016, no Fundo para 375 

Infância e Adolescência Municipal, conta corrente nº 115.930-5 é de R$ 794.589,44 376 

(setecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro 377 

centavos), conforme Of. n° 691/2016 de 06 de julho de 2016 - SEASO; CONSIDERANDO 378 

que a definição e a publicização dos critérios e dos procedimentos para a seleção dos 379 

Planos de Trabalho e Aplicação do Fundo Municipal da Infância e Adolescência de 380 

Cascavel – FIA 2016, e saldo existente em conta corrente do Fundo até 06/07/2016, e as 381 

condições para apresentação de Planos de Trabalho e Aplicação a serem financiados são 382 

atribuições do CMDCA, em conformidade com a Resolução n° 137 de 21 de janeiro de 383 

2010, art. 9º, inciso V do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 384 

CONANDA, em consonância com o estabelecido no Plano de Trabalho e Aplicação e 385 

obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, assim 386 

como Art. 260-I da Lei Federal nº 8.069/90, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e 387 

do Adolescente que trata da divulgação ampla à comunidade no que se refere à aplicação 388 

dos recursos do FIA Municipal; CONSIDERANDO que a partilha será referente aos 389 

recursos depositados na conta específica do FIA até 06/07/2016, a arrecadação após esta 390 

data será partilhada em 2017. CONSIDERANDO que na Reunião Extraordinária do 391 

CMDCA realizada em 26/07/2016 houve a aprovação da Minuta do Edital de Seleção de 392 

Planos de Trabalho e Aplicação do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA 393 

2016, apresentada pelas Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e 394 

Avaliação do CMDCA. RESOLVE: Art. 1º – APROVAR o Edital de Seleção de Planos de 395 

Trabalho e Aplicação que objetivam pleitear recursos do Fundo Municipal da Infância e 396 

Adolescência – FIA 2016, cujo montante disponível em 06/07/2016 é de R$ 794.589,44 397 

(setecentos e noventa e quatro mil e quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro 398 

centavos), e torna público o Edital de Análise e Seleção dos Planos de Trabalho e 399 

Aplicação – FIA 2016 em consonância com as políticas públicas da Criança e do 400 

Adolescente do Município de Cascavel. Art. 2º - O Edital, anexo a esta Resolução, entra 401 



em vigor na data de sua publicação. EDITAL DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE PLANOS DE 402 

TRABALHO E APLICAÇÃO – FIA 2016 I – DO OBJETO O presente instrumento visa 403 

regulamentar e publicizar procedimento de seleção de Planos de Trabalho e Aplicação 404 

públicos e privados voltados à promoção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes 405 

a serem financiados com recursos do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA de 406 

Cascavel PR. II – DOS CRITÉRIOS PARA PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO DE 407 

SELEÇÃO Poderão participar do processo seletivo Unidades Governamentais e Entidades 408 

não Governamentais, devidamente registrados/ inscritos no CMDCA e que tenham 409 

cumprido a entrega mensal de relatórios de atividades junto ao CMDCA, durante o 410 

exercício de 2016, conforme Resolução nº 019/2012 de 07/03/2012 – CMDCA, e que não 411 

possuam pendências relativas ao cumprimento integral das propostas anteriormente 412 

deliberadas pelo CMDCA, salvo, mediante apresentação das razões devidamente 413 

justificadas. III – DO PLANO DE TRABALHO E APLICAÇÃO. a) O Plano de Trabalho e 414 

Aplicação deverá estar em consonância com os requisitos deste Edital, devendo ser 415 

apresentado ao CMDCA conforme modelo específico (ANEXO I). b) O Plano de Trabalho e 416 

Aplicação apresentado deverá ter como beneficiários de forma direta e indireta a criança e 417 

o adolescente em consonância com o regime de atendimento registrado/inscrito no 418 

CMDCA; c) O proponente poderá apresentar 01 (um) Plano de Trabalho e Aplicação por 419 

Entidade ou Unidade, independentemente de ter outros Planos de Trabalho e Aplicação 420 

financiados pelo FIA em andamento; d) Os Planos de Trabalho e Aplicação deverão conter 421 

claramente os prazos de execução para no máximo 01 (um) ano, a partir de 05/12/2016 422 

para as Entidades não Governamentais e a partir de 06/03/2017 para as Unidades 423 

Governamentais.  IV – DOS VALORES DE FINANCIAMENTO. O limite de valores a serem 424 

deliberados pelo Conselho está condicionado ao saldo existente em conta corrente do 425 

Fundo até 06/07/2016, no valor de R$ 794.589,44 (setecentos e noventa e quatro mil e 426 

quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos). V - DOS CRITÉRIOS DE 427 

ANÁLISE e SELEÇÃO. Os Planos de Trabalho e Aplicação apresentados serão avaliados e 428 

analisados pelas Comissões de Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação, as 429 

quais deverão avaliar e pontuar as propostas de acordo com os critérios abaixo 430 

relacionados, sendo que serão selecionados os Planos de Trabalho e Aplicação que 431 

obtiverem maior pontuação, respeitando o limite de valor estabelecido no item “IV”. Nos 432 

casos em que houver empate na pontuação entre os proponentes, o critério de desempate 433 

será o maior tempo de registro/inscrição junto ao CMDCA. a) Estar em consonância com o 434 

art.260, §2º, da Lei nº 8.069/90, "acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou 435 



adolescente órfão ou abandonado” (0 OU 1 PONTO); b) Estar em consonância com as 436 

propostas e metas para 2015 a 2017 da Lei Municipal n° 6.588/2016 que dispõe sobre o 437 

Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel (0 OU 1 438 

PONTO); c) Priorizar ações contra a violência de crianças e adolescentes (0 OU 3 439 

PONTOS); d) Ampliação do número de atendimentos de crianças, adolescentes e suas 440 

famílias (0 OU 1 PONTO); e) Proposta que contemple ações articuladas com a rede (0 OU 441 

1 PONTO); f) Clareza e fundamentação teórica (DE 0 À 1 PONTO); g) Relevância e 442 

resultado social da proposta (DE 0 À 1 PONTO); h) Capacidade técnica e operacional para 443 

executar o Plano de Trabalho e Aplicação apresentado pelo proponente (0 OU 0,5 444 

PONTO); i) Apresentação de todos os documentos conforme exigência da presente 445 

Resolução e seus anexos (0 OU 0,5 PONTO); VI - DOS IMPEDIMENTOS a) Os previstos 446 

na Resolução n° 137 de 21/01/2010 – CONANDA, Resolução nº 28/2011 e suas alterações 447 

e Instruções Normativas n° 61/2011 e n° 36/2009 – Tribunal de Contas do Paraná, Lei 448 

Municipal n° 6.278/2013 e Decreto Municipal n° 8.324/2008 e por deliberação do CMDCA; 449 

b) Apresentação de Planos de Trabalho e Aplicação por Entidades não Governamentais 450 

que estejam inadimplentes com as prestações de contas e/ou possuam pendências junto 451 

ao Município de Cascavel, bem como não tenha cumprido na integralidade o objeto de 452 

Plano(s) de Trabalho(s) anterior(es) financiado(s) com recursos do FIA Municipal, cuja 453 

justificativa não tenha sido aprovada pelo Conselho. c) Apresentação de Planos de 454 

Trabalho e Aplicação por Unidades Governamentais que não tenham cumprido na 455 

integralidade o objeto de Plano(s) de Trabalho(s) anterior(es) financiado(s) com recursos 456 

do FIA Municipal, cuja justificativa não tenha sido aprovada pelo CMDCA; d) Pagamento de 457 

equipe técnica do quadro permanente do proponente; e) Realização de despesas a título 458 

de taxa de administração, de gerência ou similar; f) Pagamento de taxas bancárias, multas, 459 

juros ou atualização monetária; g) Realização de despesa com publicidade, salvo a de 460 

caráter educativo, informativo ou de orientação social, que esteja diretamente vinculada 461 

com o objeto do termo de transferência e da qual não constem nomes, símbolos, imagens 462 

ou quaisquer referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de 463 

servidores públicos; h) Investimentos em aquisição, construção, reforma manutenção e/ou 464 

aluguel de imóveis públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da 465 

infância e da adolescência; i) Realização de despesas com água e esgoto, energia elétrica, 466 

telefone e internet, manutenção de bens móveis (Ex.: veículos e equipamentos em geral), 467 

combustíveis, lubrificantes e gás, tributos e serviços de contabilidade); j) Serviços de 468 

segurança patrimonial (Ex.: Vigilância monitorada, alarmes, etc...); k) Realização de 469 



despesas com ornamentação, cerimonial e coffee-break; l) Realização de despesas fora do 470 

município de Cascavel, exceto as despesas com materiais que comprovadamente sejam 471 

de preço menor do que dos fornecedores do Município de Cascavel; m) Vale transporte, 472 

vale refeição, seguro de vida e auxilio médico/odontológico para trabalhadores da 473 

proponente. n) Aquisição de materiais que visam à manutenção das unidades de 474 

atendimento e que não se destinem diretamente ao atendimento e atividades 475 

desenvolvidas para as crianças e adolescentes; VII - DO PRAZO. Os proponentes terão até 476 

o dia 22/08/2016 para protocolarem suas propostas com apresentação do Plano de 477 

Trabalho e Aplicação conforme modelo padrão e todos os documentos necessários 478 

(anexos I, II e III), junto à Secretaria Executiva dos Conselhos/CMDCA. O prazo poderá ser 479 

prorrogado pelo CMDCA em virtude de interesse público. Será emitido pelo CMDCA um 480 

protocolo de recebimento. VIII – DA ANÁLISE E EMISSÃO DE PARECER DOS PLANOS 481 

DE TRABALHO E APLICAÇÃO. A responsabilidade de análise da documentação e 482 

emissão de parecer à plenária do Conselho é das Comissões de Orçamento e Finanças e 483 

de Monitoramento e Avaliação, conforme prevê Resolução nº 033/2015, de 29 de julho de 484 

2015 que reestruturou as Comissões Temáticas e Representações Externas do CMDCA. 485 

Cabe as Comissões avaliar e analisar o Plano de Trabalho e Aplicação protocolado junto 486 

ao CMDCA e documentos solicitados e realizar o envio da documentação à Equipe Técnica 487 

da SEASO para os demais procedimentos. Haverá a participação da equipe técnica da 488 

SEASO, a quem compete à gestão do Fundo Municipal da Infância e Adolescência – FIA 489 

do Município de Cascavel PR, na análise e emissão de parecer técnico relativo aos Planos 490 

de Trabalho e Aplicação apresentados para o pleito, conforme prevê o Cronograma do 491 

ANEXO IV, assim como da equipe técnica da área afim à Política Pública a qual o Plano de 492 

Trabalho e Aplicação estará vinculado. Mediante solicitação das Comissões o CMDCA 493 

poderá reunir-se extraordinariamente, para deliberar sobre os Planos de Trabalho e 494 

Aplicação e/ou demais assuntos pertinentes à partilha dos recursos do FIA. IX – DO 495 

FINANCIAMENTO. A quantidade de Planos de Trabalho e Aplicação aprovados pelo 496 

CMDCA respeitará o montante financeiro alocado no Fundo Municipal da Infância e da 497 

Adolescência. Os demais Planos de Trabalho e Aplicação não selecionados ficarão a 498 

disposição do CMDCA. Para o financiamento serão aceitas as seguintes despesas, que 499 

deverão estar em consonância com a Portaria n° 448 de 13/09/2002 do Ministério da 500 

Fazenda/ Secretaria do tesouro Nacional.1) Aquisição de materiais de uso permanente. 2) 501 

Aquisição de materiais de consumo. 3) Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. X - 502 

DURAÇÃO DO FINANCIAMENTO. O financiamento dos Planos de Trabalho e Aplicação 503 



das Entidades não Governamentais aprovados com recursos do FIA serão realizados sob a 504 

forma de convênio, pelo prazo máximo de 1 (um) ano SEM INTERRUPÇÃO conforme 505 

cronograma, com o Município de Cascavel PR. Aplica-se o mesmo prazo máximo de 1 506 

(um) ano sem interrupção conforme cronograma para as Unidades Governamentais, na 507 

forma de processo licitatório, conforme Lei Federal nº 8.666/93. Na eventualidade de 508 

alteração dos prazos de execução das propostas aprovadas, ensejará obrigatoriamente na 509 

deliberação e publicização pelo do CMDCA. XI – DO ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO 510 

E FISCALIZAÇÃO. O CMDCA promoverá o acompanhamento, monitoramento e avaliação, 511 

bem como a fiscalização da execução dos Planos de Trabalho e Aplicação aprovados, 512 

conforme prevê a Lei Municipal n° 6.278/2013, através da instituição de Comissão 513 

Especial, a qual deverá apresentar ao Conselho proposta de metodologia de trabalho a ser 514 

deliberada pelo mesmo, conforme cronograma deste Edital. Após a aprovação dos Planos 515 

de Trabalho e Aplicação e formalização do(s) convênio(s) com as Entidades não 516 

Governamentais, o proponente deverá atender as exigências legais que disciplinam as 517 

transferências voluntárias. As Unidades Governamentais e as Entidades não 518 

Governamentais que receberam os recursos do FIA de que trata este edital, deverão incluir 519 

referência, por meio da logo do CMDCA/ FIA, em todos os materiais institucionais de 520 

divulgação que vierem a ser confeccionados, e em se tratando da aquisição de 521 

equipamentos e/ou veículos, deverão fixar plaquetas ou adesivos contendo a logo do 522 

Conselho e demais informações referentes à deliberação dos recursos. Os adesivos ou 523 

plaquetas para identificação dos materiais de uso permanente deverão ser adquiridos e 524 

fixados as expensas de cada proponente beneficiado. XII - DISPOSIÇÕES GERAIS. Estão 525 

habilitadas ao pleito as Entidades, Serviços e Programas constantes no ANEXO V. Para o 526 

pleito as proponentes deverão cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos no ANEXO 527 

IV, pois o descumprimento ensejará a desaprovação do Plano de Trabalho e Aplicação 528 

apresentado. No caso de aquisição de bens móveis, na eventualidade do proponente 529 

encerrar suas atividades, ou mudar os seus objetivos sociais, os bens adquiridos através 530 

de recursos repassados pelo FIA, terão a sua destinação submetida à análise do CMDCA, 531 

observada a legislação aplicável. Apresentar listagem com o controle dos patrimônios 532 

adquiridos através do FIA quando solicitar a validação de registro/ inscrição no Conselho, 533 

assim como de baixa devido depreciação natural dos mesmos. Durante e após a vigência 534 

das propostas aprovadas, fica vedada a utilização dos bens adquiridos com os recursos do 535 

FIA Municipal para finalidade diversa do objeto aprovado. O descumprimento acarretará no 536 

encaminhamento pelo CMDCA dos bens a outra entidade ou serviço, bem como implicará 537 



no impedimento de habilitação a novo pleito de partilha do FIA Municipal. Cabe a plenária 538 

do CMDCA deliberar sobre questões omissas neste Edital. XIII – ANEXOS DA 539 

RESOLUÇÃO. Disponíveis no site abaixo, os ANEXOS I, II e III. 540 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/subpagina.php?id=1280. Anexo I – Modelo 541 

de Plano de Trabalho e Aplicação. Anexo II – Documentos para Habilitação. Anexo III – 542 

Modelos de Declarações/Ofícios. Anexo IV – Cronograma de prazos CMDCA. Anexo V – 543 

Lista das Entidades não Governamentais e Unidades Governamentais habilitadas. ANEXO 544 

IV – CRONOGRAMA DE PRAZOS: Elaboração do Edital de Partilha do FIA 2016 – 545 

Comissões do CMDCA - 28/06 à 19/07/2016; Envio da Minuta pelas Comissões aos 546 

Conselheiros de Direito para análise preliminar à Reunião Extraordinária - 20/07 à 547 

25/07/2016; Apreciação e Aprovação do Edital de Partilha do FIA 2016 pela plenária da 548 

Reunião Extraordinária do Conselho - 26/07/2016; Publicação pelo CMDCA do Edital de 549 

Partilha do FIA 2016 - 28/07/2016; Elaboração dos Planos de Trabalho e Aplicação pela(s) 550 

proponente(s) - 28/07 à 19/08/2016; Protocolo pela(s) proponente(s) do(s) Plano (s) de 551 

Trabalho e Aplicação / Documento (s) - 22/08/2016; Avaliação e Análise pela Comissão de 552 

Orçamento e Finanças do CMDCA dos Planos de Trabalho e Aplicação e Documentos 553 

Protocolados - 23/08 à 13/09/2016; CMDCA encaminha à SEASO os Planos de Trabalho e 554 

Aplicação para avaliação técnica; Período de Análise técnica e financeira dos Planos de 555 

Trabalho e Aplicação pela SEASO - 15/09/2016 à 10/10/2016; SEASO encaminha ao 556 

CMDCA Plano de Trabalho e Aplicação finalizado após orientações e acompanhado de 557 

parecer técnico - 11/10/2016; Comissão de Orçamento e Finanças faz análise final dos 558 

Planos de Trabalho a Aplicação e Pareceres Técnicos e emite parecer para apreciação da 559 

plenária do CMDCA - 13/10/2016 à 04/11/2016; CMDCA aprecia e aprova os Planos de 560 

Trabalho e Aplicação em Reunião Ordinária - 09/11/2016; CMDCA publica Resolução com 561 

a aprovação dos Planos de Trabalho e Aplicação – partilha FIA 2016; Aprova proposta de 562 

metodologia de trabalho da Comissão Especial de Acompanhamento, Monitoramento, 563 

Avaliação e Fiscalização da Execução dos Planos de Trabalho e Aplicação – Partilha FIA 564 

2016 - 11/11/2016; CMDCA encaminha cópia da Resolução para SEASO com solicitação 565 

de providências necessárias ao pleito - 16/11/2016; SEASO providencia os trâmites legais 566 

necessários à aplicação dos recursos deliberados pelo CMDCA - 17/11/2016 à 25/11/2016; 567 

Publicização da partilha do FIA 2016 e abertura da campanha de 2017 - 29/11/2016; Início 568 

da execução dos Planos de Trabalho e Aplicação pelas Entidades não Governamentais e 569 

Unidades Governamentais - 05/12/2016 (Para Entidades Não Governamentais), 570 

06/03/2017 (Para Unidades Governamentais). ANEXO V – LISTA DAS ENTIDADES e 571 

http://www.cascavel.pr.gov.br/secretarias/seaso/subpagina.php?id=1280


UNIDADES HABILITADAS: NÃO GOVERNAMENTAIS: 01 Centro Social Beneficente da 572 

Paróquia São Cristovão – CEMIC; 02 Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 573 

Cascavel – APAE; 03 Associação Espírita Lins de Vasconcelos – GUARDA MIRIM; 04 574 

Fundação Assis Gurgacz – FAG; 05 Associação Recanto da Criança; 06 Pastoral da 575 

Criança – ACAPAC; 07 Associação de Portadores de Fissura Lábio Palatal de Cascavel 576 

APOFILAB; 08 Associação GERAR; GOVERNAMENTAIS: 01 EURECA I; 02 EURECA II; 577 

03 Unidade de Acolhimento Institucional FEMININA; 04 Unidade de Acolhimento 578 

Institucional MASCULINA; 05 Unidade Acolhimento Familiar - FAMÍLIA ACOLHEDORA; 06 579 

Centro de atenção Psicossocial Álcool e Droga – CAPS AD; 07 Centro de Atenção 580 

Psicossocial Infância e adolescência – CAPS I; 08 CENTRO DA JUVENTUDE; 09 CREAS I 581 

10 CREAS II; 11 CREAS IV; 12 CRAS XIV DE NOVEMBRO; 13 CRAS PERIOLO; 14 582 

CRAS CASCAVEL VELHO; 15 CRAS INTERLAGOS; 16 CRAS CENTRAL; 17 CRAS CEU; 583 

18 CRAS CANCELLI; 19 Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU. Finalizada a 584 

apresentação, Fabio questiona se a Entidade ou Programa não seguir o cronograma o que 585 

deve ser feito. Hudson diz que isso foi discutido na Comissão, e que este item faz parte dos 586 

critérios de seleção: a apresentação de justificativa no caso de não terem executado os 587 

editais anteriores. Daniele de Lima Vacari do CEMIC diz que tem dúvida quanto a inscrição 588 

de apenas um plano de trabalho, o que isso quer dizer. Etelda explica que algumas 589 

entidades tem mais que uma inscrição no CMDCA, pois tem mais que um programa 590 

oferecido na entidade, este Edital diz que a Entidade somente poderá pleitear recursos do 591 

FIA para uma ação. Neste momento há muitos questionamentos sobre os critérios de 592 

análise e seleção (item V) dos Planos de Trabalho no que diz respeito às pontuações. Após 593 

ampla discussão sobre a manutenção ou não das pontuações, Hudson então põe em 594 

votação se permanecem as pontuações ou são retirados. O quórum neste momento é de 595 

dezessete (17) votantes com a saída da Jane – SEACOM, Edson – UNIOESTE, Glaucya – 596 

SEAJUR, Leonice – ACAPAC, Jandira – APAE e Luiz Carlos – NRE. Posto em aprovação a 597 

proposta de retirada da pontuação foi aprovada com dezesseis (16) votos favoráveis e uma 598 

(01) abstenção. Maria Tereza solicita que a redação da letra “C” seja alterada para que seja 599 

contemplada a prevenção da violação de direitos. Foi proposto a seguinte redação: c) 600 

Priorizar ações de prevenção e atendimento de violação de direitos de crianças e 601 

adolescentes; a qual foi aprovada com dezessete (17) votos favoráveis. Ficando a redação 602 

da seguinte forma: V - DOS CRITÉRIOS DE ANÁLISE e SELEÇÃO. Os Planos de 603 

Trabalho e Aplicação apresentados serão avaliados e analisados pelas Comissões de 604 

Orçamento e Finanças e de Monitoramento e Avaliação, as quais deverão avaliar as 605 



propostas de acordo com os critérios abaixo relacionados, sendo que serão selecionados 606 

os Planos de Trabalho e Aplicação que estiverem em consonância com os critérios, 607 

respeitando o limite de valor estabelecido no item “IV”. Nos casos de Planos de Trabalhos 608 

que estejam no mesmo nível de avaliação pela Comissão, o critério de desempate será o 609 

maior tempo de registro/inscrição junto ao CMDCA. a) Estar em consonância com o 610 

art.260, §2º, da Lei nº 8.069/90, "acolhimento, sob forma de guarda, de criança ou 611 

adolescente órfão ou abandonado”; b) Estar em consonância com as propostas e metas 612 

para 2015 a 2017 da Lei Municipal n° 6.588/2016 que dispõe sobre o Plano Decenal dos 613 

Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel; c) Priorizar ações de 614 

prevenção e atendimento de violação de direitos de crianças e adolescentes; d) Ampliação 615 

do número de atendimentos de crianças, adolescentes e suas famílias; e) Proposta que 616 

contemple ações articuladas com a rede; f) Clareza e fundamentação teórica; g) 617 

Relevância e resultado social da proposta; h) Capacidade técnica e operacional para 618 

executar o Plano de Trabalho e Aplicação apresentado pelo proponente ; i) Apresentação 619 

de todos os documentos conforme exigência da presente Resolução e seus anexos; Outro 620 

item posto em votação é o  “k” dos IMPEDIMENTOS, se mantem como impedimento o 621 

coffe breack. Foram quinze (15) votos favoráveis e duas (02) ausências, a manter a 622 

seguinte redação: “k) Realização de despesas com ornamentação, cerimonial e coffee-623 

break”. O quórum passa neste momento a nove (09) votantes com a saída de: Josiane – 624 

SESOP, Rosani – Ita Sampaio, Sonia – SINPEF, Edlaine – SEMED, Nadia – SEMUC, 625 

Cleonice – Mundo Encantado, Alice – SMEL e Salete – SEMAD. Outro ponto discutido é a 626 

proposta de se fixar um valor máximo para os projetos. Após ampla discussão foram 627 

apontadas as seguintes propostas: valor aberto, sem fixar máximo ou mínimo: teve dois 628 

(02) votos favoráveis. A segunda proposta: fixar um valor máximo de R$50.000,00 por 629 

projeto, o qual teve sete (07) votos favoráveis. Etelda fica como responsável em elaborar a 630 

redação final deste artigo do Edital, conforme aprovado, ou seja valor máximo por projeto 631 

R$50.000,00. Em relação ao cronograma de prazos – Anexo IV é sugerido pelo 632 

Conselheiro Fabio, a instituição de comissão especial de acompanhamento, 633 

monitoramento, avaliação e fiscalização da execução dos planos de trabalho e 634 

aplicação – Partilha FIA 2016, a ser deliberado em Plenária do CMDCA. Sendo aprovado 635 

a proposta pela maioria dos presentes. Dando sequência a reunião Hudson passa ao item 636 

de pauta número 8) Apreciação e Deliberação da “Adesão do Município de Cascavel 637 

ao Cofinanciamento Estadual do Piso Paranaense de Assistência Social – PPAS IV – 638 

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE no SERVIÇO DE 639 



ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E JOVENS DE ATÉ 21 ANOS 640 

DE IDADE”: Neste momento a Conselheira Jhessy Fernanda , apresenta em multimídia a 641 

proposta do Estado no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mensais para reordenamento 642 

do serviço de acolhimento. Fernanda apresenta os “prints” das telas que serão preenchidas 643 

para adesão deste termo. Diz ainda que o planejamento deve ser de julho a dezembro que 644 

é um recurso que financia apenas serviços governamentais. Este recurso pode ser gasto 645 

com a compra de equipamentos. Expõe que o CMAS precisa preencher os dados no 646 

sistema, e a gestão precisa fazer um plano de aplicação, o qual ainda está em elaboração. 647 

Este valor é para adequação/reordenamento dos serviços de acolhimento, e com este 648 

recurso ter-se-á condições de qualificar melhor os serviços. Hudson diz que mesmo sendo 649 

pouco o valor, será bem vindo. Não havendo manifestações coloca em aprovação a 650 

adesão do Município, a qual é aprovada com oito (08) votos favoráveis e uma (01) 651 

ausência. Dando continuidade Hudson lê os informes: 9) Informes: 9.1 – Reunião 652 

Ordinária CMDCA -  03/08/2016 – 14h – EURECA I; 9.2 – Reunião  Extraordinária  653 

CMDCA  -  10/08/2016  –  8h  –  Auditório - Prefeitura Municipal – Pauta: Apresentação 654 

de dados de atendimento pelos CTs e Minuta de Relatórios Mensais do CMDCA; 9.3 – 655 

Ofício Circular  n°  448/2016  de  14/07/2016  –  Conselho Tutelar  Oeste,  mudança  de 656 

Presidência: Etelda lê o oficio o qual informa a mudança do presidente do Conselho 657 

Tutelar Oeste, no qual passa a ser  a Presidente a Clarice Aparecida Figurski, Vice-658 

Presidente é a Sirlei Soares de Aguiar, Secretário: Jerry Silvio Tristoni. Concluída a pauta o 659 

Vice-Presidente Hudson agradece a presença de todos e nada mais havendo para tratar, 660 

dá por encerrada à reunião e eu Katia L. Muller Mangabeira 661 

________________________________ Agente Administrativa do CMDCA, lavrei a presente 662 

ata que será assinada por mim, e pelo Vice-Presidente do CMDCA Hudson Marcio 663 

Moreschi Jr. ____________________________________. 664 


