
 
RESOLUÇÃO  N°. 043, de 06 de Junho de 2013. 

 
APROVA DESTINAÇÃO DE RECURSOS CORRESPONDENTES A EQUIPAMENTOS 

DESTINADOS AO ABRIGO DE MULHERES VANUSA COVATTI – SEASO,  ADQUIRIDOS 
COM RECURSOS DO FIA MUNICIPAL. 

 

                      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. 6.088 de 20 

de Julho de 2012, e a deliberação da Reunião Ordinária, realizada em 05 de Junho de 2013, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988 que preconiza em seu artigo 227 que a 

criança e  adolescente é prioridade absoluta; 

CONSIDERANDO a Lei Nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, que dispõe sobre as atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA e sobre o Fundo Municipal da Infância e Adolescência e 

dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.088 de 20 de Julho de 2012, que dispõe sobre a 

Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa No. 36/2009 e Resolução Nº. 28/2011 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 a Resolução Nº. 075 de 05/12/2012 – CMDCA, que delibera sobre a 

destinação de móveis e utensílios para o Abrigo de Mulheres Vanusa Covatti;   

CONSIDERANDO que em resposta ao Ofício No. 720/2012 – CMDCA, a Secretaria Municipal 

de Assistência Social – SEASO encaminhou ao Conselho o Ofício No. 177/2013 datado de 

04/03/2013, no qual informa que a aquisição de equipamentos que seriam para o Abrigo de 

Crianças, foram alocados no Abrigo Vanusa Covatti, quando de sua abertura, e relaciona os 

equipamentos e respectivos valores de compra para ressarcimento ao FIA Municipal, que 

totaliza o valor de R$ 8.792,00 (Oito mil e setecentos e noventa e dois reais); 

CONSIDERANDO que a SEASO sugere a disponibilização do valor de R$ 8.792,00 (oito mil e 

setecentos e noventa e dois reais) de recursos livres, dotação 486 (equipamento e material 
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permanente), de maneira a sanar a pendência da Secretaria junto ao CMDCA, com a 

apresentação pelo Conselho de um plano do que seria necessário adquirir com este valor, e a 

aquisição seria através de processo licitatório, visto que se trata de orçamento de recursos 

livres, cujo orçamento já está disponível na Lei de Diretrizes Orçamentárias – SEASO. Sendo 

assim o processo se tornaria mais rápido e evitaria transferências financeiras e abertura de 

orçamento (realização de Decreto Municipal); 

CONSIDERANDO que o CMDCA tem uma grande demanda de solicitações de exemplares do 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, bem como está em fase inicial à discussão do 

planejamento da SEMANECA – instituída pela Lei Municipal No. 5.837 de 04/08/2011; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Orçamento e Finanças do CMDCA, após análise em 

reunião na data de 28/05/2013, do contido no Ofício No. 177/2013 de 04/03/2013 – SEASO, 

encaminhou a Plenária do CMDCA, parecer favorável que o recurso seja destinado para a 

confecção de exemplares de Estatutos da Criança e do Adolescente – ECA, e para tal, que 

seja solicitado à SEASO para que providencie urgentemente, orçamentos para a produção 

gráfica de 5.000 (cinco mil) exemplares de Estatutos da Criança e do Adolescente – ECA, 

usando como padrão dois modelos (um de bolso e outro encarte modelo caderno), com capas 

coloridas e também em preto e branco. Com essa informação, retorne ao Conselho para 

análise e deliberação. 

RESOLVE: 
 

Art. 1º - APROVAR que o recurso no valor de R$ 8.792,00 (Oito mil e setecentos e noventa e 

dois reais), seja destinado à confecção de Estatutos da Criança e do Adolescente – ECA, e 

para tal que seja solicitado à SEASO para que providencie urgentemente, orçamentos para a 

produção gráfica de 5.000 (cinco mil) exemplares do ECA, usando como padrão dois modelos 

(um de bolso e outro encarte modelo caderno), com capas coloridas e também em preto e 

branco. Com essa informação, retorne ao Conselho para análise e deliberação. 

 

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

disposições em contrário. 

                                                                Cascavel, 06 de Junho de 2013. 

 

                                                                           Valdair Mauro Debus 

                                                                         Presidente do CMDCA 
 

 

 


