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Resolução nº 002, de 01 de Fevereiro de 2012. 
 

 
APROVA o Fluxograma dos Planos de Trabalho e 
Aplicação do CMDCA. 

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de 
Cascavel/PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada em 01 de Fevereiro de 2012, 
no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.142/2009, e: 
 
RESOLVE:  

                      Considerando as orientações do CONANDA através da Resolução n.º 

137 de 21 de Janeiro de 2010, que estabeleceu parâmetros para criação e o 

funcionamento dos Fundos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança 

e do Adolescente e dispõe sobre princípios, normas para controle e fiscalização, 

fontes de receitas, aplicação dos recursos do Fundo e outras providências; 

  Considerando a Resolução 28/2011 de 06/10/2011 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 o referido Fluxograma consiste em ferramenta de 

trabalho que irá facilitar o andamento das atividades no que diz respeito, à 

inscrição/renovação das Entidades junto ao CMDCA e, à realização de Convênios 

para transferência voluntária dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência; 

RESOLVE: 

Art. 1º - APROVAR o Fluxograma dos Planos de Trabalho e Aplicação do CMDCA, 

em anexo, com as alterações propostas, com validade por tempo indeterminado; 

Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, 
revogando as disposições em contrário. 

 
Cascavel, 01 de Fevereiro de 2012. 

 
 
 
 
 
 

Pedro Maria Martendal de Araújo 
Presidente do CMDCA 

 
 
 



 


