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      RESOLUÇÃO Nº.80/2011                                     
 
 
 
                                                Súmula: Aprovação   do   Plano   de      Aplicação  
                                                              Complementar – Convênio No. 038/2009. 

 
                               

               O  Conselho  Municipal   dos   Direitos   da   Criança   e   do   Adolescente   –  CMDCA,  
em Reunião Ordinária realizada em 09 de Novembro de 2011, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a 
Lei Municipal nº. 5.142/2009, e: 
 

Considerando  que o Convênio No. 038/2009 – firmado entre o Município de Cascavel 
e a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, antiga SECJ, tinha como objeto a ampliação 
do ginásio poliesportivo do CREAS II, bem como o pastilhamento da sede do serviço e a aquisição do veículo 
utilitário Modelo “Van”; 
 
   Considerando que após a conclusão dos serviços e com a aquisição do veículo apurou-se 
um saldo de recursos que deverão ser utilizados no corrente ano; 

 
Considerando   que   o   saldo   do recurso  será  destinado  ao CREAS II, que   realiza  o 

 atendimento à adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas, encaminhadas pelo Poder Judiciário; 
 
   Considerando que a Secretaria de Assistência Social elaborou um Plano Complementar 
de Aplicação do Saldo de Recursos do referido Convênio, e que estes serão aplicados na aquisição de equipamentos 
diversos, totalizando o valor de R$ 19.130,00 (dezenove mil e cento e trinta reais), provenientes de rendimentos dos 
recursos estaduais, e de R$ 46.801,18 (quarenta e seis mil e oitocentos e um reais e dezoito centavos) provenientes de  
contrapartida municipal resultante da economicidade durante a licitação dos objetos iniciais do Convênio, que somam 
R$ 65.931,18 (sessenta e cinco mil e novecentos e trinta e um reais e dezoito centavos); 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º  - Aprovar o Plano de Aplicação Complementar do Convênio No. 038/2009, firmado entre o Município de 
Cascavel e a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS, antiga SECJ; 
 
Art. 2º -  Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
                                                    

 
Cascavel, 11 de Novembro de 2011. 

 
 
 
 
                                                            Pedro Maria Martendal de Araújo 
                   Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do Adolescente -CMDCA 
 
 
 


