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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 
                                    
                                 RESOLUÇÃO Nº 014/2012, de 07 de Março de 2012. 

 
Aprova prorrogação de vigência do Convênio 160/2011 da Faculdade Assis Gurgacz – 

FAG, referente ao FIA 2011 
 

O Conselho Municipal dos  Direitos da Criança e do adolescente – CMDCA de CASCAVEL - 
PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada em 07 de Março de 2012, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Municipal No. 5.142/2009, e: 
CONSIDERANDO o Parecer Técnico No. 02 de 07/02/2012 da Divisão Administrativa e 
Financeira da SEASO, no qual aponta as seguintes inconsistências em relação ao Convênio 
160/2011 feito com a Faculdade Assis Gurgacz – FAG, com recursos do FIA 2010: o convênio 
está vigente até 31/08/2012, com objetivo de financiar durante onze meses a contratação de 
um profissional de Serviço Social para atuar na Entidade;  o total do recurso é de R$ 14.976,50 
(quatorze mil e novecentos e setenta e seis reais e cinqüenta centavos) com desembolso 
mensal de R$ 1.361,50 (hum mil e trezentos e sessenta e um reais e cinqüenta centavos); que 
não houve prestação de contas, conforme prevê o convênio do único valor repassado 
correspondente ao mês de setembro; houve a informação de que a Assistente Social 
contratada, permaneceu na Entidade por um período inferior a um mês e solicitou demissão e 
não houve substituição da profissional o que impossibilitou o repasse financeiro nos  meses 
subseqüentes; que até a data de 07/02/2012 não houve qualquer manifesto pela FAG quanto a 
continuidade dos repasses; com o atraso na execução do Convênio não será possível o 
encerramento do convênio em agosto/2012, as pendências no atual convênio poderão 
comprometer a possibilidade da FAG fazer parte da partilha do FIA 2011, quando somente as 
Entidades adimplentes com a prestação de contas da partilha do FIA 2010 poderão solicitar 
novos financiamentos;  e envio a Entidade do Parecer Técnico No. 02 com prazo até  às 12 
(doze) horas do 13/02/2012 para esclarecimentos; 
CONSIDERANDO que o contido no Ofício No. 013/2012 de 10/02/2012 da FAG, em resposta à 
SEASO quanto às inconsistências apontadas no Parecer Técnico No. 02 menciona: que já 
havia informado anteriormente que a funcionária contratada permaneceu por um período 
inferior a um mês e solicitou a demissão; que a Instituição optou por avaliar outros currículos, 
aplicar testes, fazer novas entrevistas e avaliações mais criteriosas com candidatos à vaga 
para o cumprimento das exigências e necessidades que o Convênio prevê; que não foi 
solicitado o repasse de parcelas dos meses de novembro/2011 e janeiro/2012 porque não tinha 
profissional atuando junto à Entidade e solicita a prorrogação do Convênio para mais três 
meses, ou seja até 30/11/2012, pois já houve a contratação da Assistente Social Maria 
Aparecida Aires Albino que está trabalhando regularmente; 
CONSIDERANDO a Resolução No.  011/2012 – CMDCA de 14/02/2012, que aprova os 
critérios de partilha e a distribuição dos recursos da Campanha Tributo à Cidadania, referente 
ao FIA 2011; 
CONSIDERANDO a análise feita pelas Comissões de Projetos e Documentos e de Orçamento 
e Finanças do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA dos 
termos do Convênio 160/2011 e do Ofício No: 64/2012 de 14/02/2012 da Secretaria de 
Assistência Social – SEASO. 

RESOLVE: 
Art. 1º - APROVAR a prorrogação do prazo de vigência do Convênio 160/2011, firmado entre o 
Município de Cascavel e a Faculdade Assis Gurgacz – FAG, para vigência até 30/11/2012 
(trinta de novembro do ano de dois mil e doze), bem como a manutenção da decisão do 



Conselho de contemplar a Entidade com o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na partilha do 
FIA 2011, conforme Resolução 011/2012 - CMDCA, desde que não seja identificada nenhuma 
nova inconsistência no cumprimento do convênio vigente. 
Art. 2º - Esta resolução  entra  em  vigor  a  partir  da  data de sua publicação, revogando-se as 

        disposições em contrário.                                                             
        
                                                      Cascavel, 07 de Março de 2012. 
 
 

                                            Pedro Maria Martendal de Araújo 
Presidente do CMDCA 


