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RESOLUÇÃO Nº 018, de 02 de abril de 2014. 

 

DELIBERA SOBRE O RELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA 

ADOLESCÊNCIA DO 1º BIMESTRE DE 2014 – SEASO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS 

 

                      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 Lei Municipal No. 6.278/2013 de 20/10/2013, que dispõe sobre a Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e competências do CMDCA; 

CONSIDERANDO o previsto no Art. 17 da Instrução Normativa No. 36/09 do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná, que dispõe que o Relatório de Gestão deverá ser avaliado pelo 

Conselho, apresentado na forma de audiência pública promovida pelos Chefes do Poder 

Executivo, demonstrando claramente os objetivos e metas desta política e o resultado 

alcançado; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, fez a previsão 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, a qual foi aprovada pelo CMDCA, para o exercício 

de 2014, no que se refere aos recursos alocados na área da criança e do adolescente; 

CONSIDERANDO que o Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência – 1° 

Bimestre de 2014 foi encaminhado ao CMDCA para análise através do Ofício No. 250/2014 – 

SEASO, e apresentando de forma sintetizada pela Divisão Administrativa e Financeira da 

referida Secretaria à Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho; 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças que informa à plenária 

que não houve o devido aprofundamento das informações contidas no Relatório para emitir 

parecer favorável a aprovação dos dados constantes no mesmo e questiona quanto à 

necessidade de realização da Audiência Pública pela gestão, conforme preconiza o art. 17 § 4º 

da Instrução Normativa n° 36/2009 do Tribunal de Contas do PR, e diante do exposto levou a 

apreciação da Plenária do CMDCA, para os encaminhamentos que entender cabíveis; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa n° 36/2009 do Tribunal de Contas do PR, art. 17 § 2º 

e 3º, que dispõe que “previamente a entrega ao CMDCA, o Relatório de Gestão dos Direitos da 

Criança e da Adolescência será certificado pelo Controle Interno competente, sob forma de 



parecer sobre os fatos constatados, indicando, quando cabível, valores envolvidos e as normas 

ou regulamentos infringidos” e que “após certificado pelo Controle Interno competente, o 

Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e da Adolescência será analisado pelo CMDCA 

que da avaliação firmará declarações...”. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º. – APROVAR que promoverá Reunião Extraordinária Quadrimensal, específica para 

apresentação dos relatórios de gestão, pelas Políticas Municipais de Atendimento ao princípio 

da absoluta prioridade dos Direitos da Criança e da Adolescência, conforme prevê o art. 17 da 

Instrução Normativa n° 36/2009 do Tribunal de Contas do PR, nos quais deverão constar as 

metas fiscais executadas e avaliação quantitativa e qualitativa da execução orçamentária, 

acompanhado de parecer dos Serviços Seccionais de Controle Interno; 

 

Art. 2º - REQUERER que o Executivo Municipal ao promover a Audiência Pública 

Quadrimensal, apresente de forma desmembrada o Relatório de Gestão dos Direitos da 

Criança e da Adolescência; 

 

Art. 3º – DELIBERAR que a mesa diretiva programe o calendário das Reuniões 

Extraordinárias, para apreciação e deliberação dos Relatórios de Gestão dos Direitos da 

Criança e da Adolescência, recebidos das Políticas Municipais de Atendimento ao princípio da 

absoluta prioridade dos direitos da criança e da adolescência, e o repasse aos gestores 

municipais para as providências necessárias à efetivação da deliberação do CMDCA; 

 

 

                                                              Cascavel, 02 de abril de 2014. 
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