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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 
 

RESOLUÇÃO Nº 018/2012, de 07 de Março de 2012. 
 

APROVA a  reprogramação de saldo do Convênio 197/2011  
do Lar dos Bebês Pequeno Peregrino 

 
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 as orientações do CONANDA através da Resolução No. 137 de 21/01/2010, 
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 sobra 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 a Resolução 002 de 01/01/2012 do CMDCA, que aprova o Fluxograma dos 
Planos de  Trabalho e Aplicação do CMDCA;  
CONSIDERANDO que a Entidade justifica que o saldo será reprogramado no valor de R$ 
349,72 (trezentos e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos) é decorrente de economia 
feita na aquisição de veículo UNO MILE Modelo 2012, pelo valor de R$ 22.870,28 (vinte e dois 
mil e oitocentos e setenta reais e vinte e oito centavos) e que o valor recebido do FIA Municipal 
pelo Convênio 197/2011 foi de R$ 23.220,00 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais). Com a 
reprogramação do saldo a Entidade irá adquirir dois Umidificadores de Ar, conforme 
orçamentos apresentados. 
CONSIDERANDO o parecer favorável das Comissões de Projetos e Documentos e de 
Orçamento e Finanças do CMDCA. 
 

RESOLVE: 
Art. 1º.  – APROVAR a reprogramação de saldo do Convênio 197/2011 da Entidade Lar dos 
Bebês Pequeno Peregrino, no valor de R$ 349,72 (trezentos e quarenta e nove reais e setenta 
e dois centavos), para aquisição de dois Umidificadores de Ar, conforme orçamentos 
apresentados. 
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 

 

 

 

 
 


