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RESOLUÇÃO Nº 017, de 02 de abril de 2014. 

 

APROVA TRANSFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS – PATRIMÔNIO n° 15-12914 e n° 15-

12901, DO CRAS CASCAVEL VELHO PARA O CENTRO DE ARTES E ESPORTES 

UNIFICADO - CEU 

 

                      O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 

Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 6.278 de 20 

de Outubro de 2013, com o respaldo da deliberação da plenária da Reunião Ordinária de 

02/04/2014 do CMDCA, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988 que preconiza em seu artigo 227 que a 

criança e adolescente é absoluta prioridade; 

CONSIDERANDO a Lei Nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, que dispõe sobre as atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA e sobre o Fundo Municipal da Infância e Adolescência e 

dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.278 de 20 de Outubro de 2013, que dispõe sobre a 

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

CONSIDERANDO a Instrução Normativa No. 36/2009 e Resolução Nº. 28/2011 do Tribunal de 

Contas do Paraná, que dispõe sobre a formalização, a execução, a fiscalização e a prestação 

de contas das transferências de recursos financeiros e demais repasses no âmbito estadual e 

municipal, institui o Sistema Integrado de Transferências – SIT e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que a SEASO justificou e solicitou a transferência de uma máquina 

fotográfica, marca Mitsuca, com carregador, pilhas recarregáveis e cabo USB, sob o Patrimônio 

n° 15-12914, Deliberação n° 19/2007 SECJ/CEDCA/FIA e uma máquina filmadora, marca 

Sony, com carregador, bateria, cabo USB e cano de energia, sob o Patrimônio n° 15-12901, 

Deliberação n° 19-2007 SECJ/CEDCA/FIA, destinados inicialmente ao Programa Atitude, após 

remanejado ao CRAS Cascavel Velho e neste ato solicitação de transferência ao Centro de 

Artes e Esportes Unificado – CEU; 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA, favorável    a  

transferência dos referidos equipamentos, do CRAS Cascavel Velho para o Centro de Artes e 

Esportes Unificado – CEU, diante do fato de que os referidos equipamentos irão beneficiar o 



serviço no registro documental de reuniões, oficinas e atividades diversas realizadas para 

atendimento da demanda intersetorial do Município de Cascavel, e sugere o envio ao CEDCA - 

PR para autorização, por tratar-se de recursos do FIA Estadual.   

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. – APROVAR a transferência dos referidos equipamentos, do CRAS Cascavel Velho 

para o Centro de Artes e Esportes Unificado – CEU, diante do fato de que os referidos 

equipamentos irão beneficiar o serviço no registro documental de reuniões, oficinas e 

atividades diversas, realizadas para atendimento da demanda intersetorial do Município de 

Cascavel, principalmente em benefício das crianças e adolescentes atendidos. 

 

Art. 2º – ENCAMINHAR através de ofício, cópia da deliberação do CMDCA, para o Conselho 

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA PR para aprovação, por tratar-se 

de recursos do FIA Estadual. 

 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições contrárias. 

 

 

                                                              Cascavel, 02 de abril de 2014. 
 
 
 
 
                                                                        Valdair Mauro Debus 
                                                                      Presidente do CMDCA      
 


