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                              RESOLUÇÃO nº 004/2016, de 04 de fevereiro de 2016. 

 

                                                          APROVA confecção de Estatutos da  Criança  e 
                                                            do Adolescente, com recursos do FIA Municipal. 

 
             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, alterada pela Lei Municipal 

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

Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no Município 

de Cascavel PR, após discussão e deliberação da plenária em Reunião Ordinária de 

03/02/2016, e: 

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

Art. 260; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 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 e trata no 

art. 15 - Das Condições de Aplicação dos Recursos do Fundo - 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 à: V - desenvolvimento de programas e projetos de 

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

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

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

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

adolescente. A confecção de Estatutos da Criança e do Adolescente contribuirá para o 

desenvolvimento de tais ações;  

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

dos Direitos da Criança e do Adolescente - Art. 28 e 30; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná 

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

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

estabelece procedimentos para o atendimento, em sede e execução orçamentária, do 

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

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

pertinentes; 
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CONSIDERANDO que após apreciação da plenária da Reunião Ordinária do CMDCA de 

03/02/2016, decidiu-se pela disponibilização de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para a 

confecção de exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, com base em 

orçamento apresentado pela SEASO, que necessitará de adequações, e que há saldo da 

arrecadação do ano de 2015 disponível para tal; 

CONSIDERANDO a grande demanda de solicitações de Estatutos da Criança e do 

Adolescente pela Rede de Atendimento à Crianças e Adolescentes Governamental e não 

Governamental e a realização anual da Semana Municipal do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – SEMANECA, instituída pela Lei Municipal n° 5.837/2011, com a finalidade 

de promover anualmente,  na data nacional de criação  do Estatuto da Criança e do 

Adolescente –ECA, ações e atividades de discussão do Estatuto, com o envolvimento de 

crianças, adolescentes, famílias e sociedade em geral. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR a liberação de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) do saldo da 

arrecadação do FIA Municipal, para à confecção de Estatutos da Criança e do 

Adolescente - ECA. 

 

Art. 2º – OFICIAR à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, gestora 

contábil do FIA Municipal, para que tome as providências necessárias, afim de garantir a 

confecção dos exemplares do ECA. 

 

Art. 3º – Esta Resolução, entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

      Cascavel, 04 de fevereiro de 2016. 

 
 
                                  Valdair Mauro Debus 
               Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 
 
 


