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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal  nº  6.278 de 11 de Outubro de 2013,  alterada pela Lei Municipal nº  6.423 de 03/12/2014 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná. 

Fone: (45) 3321-2366 

 

 

RESOLUÇÃO n°. 022/2016, de 27 de julho de 2016. 
 

APROVA a adesão do Município de Cascavel ao 

cofinanciamento Estadual do Piso Paranaense de 

Assistência Social – PPAS IV – Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade, no Serviço de 

Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Jovens 

de até vinte e um anos. 

 

                       O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

de Cascavel PR, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 6.278/2013, 

alterada pela Lei Municipal n° 6.423/2014, após apreciação e deliberação da plenária da 

Reunião Extraordinária de 26/07/2016, e: 

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

a criança e o adolescente são prioridade absoluta; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente – 

ECA, art. 4° - Parágrafo Único – “preferência na formulação e na execução das Políticas 

Sociais Públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 

com a proteção à infância e à juventude”; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013 que dispõe sobre a Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que em seu art. 12 dispõe sobre as competências do 

CMDCA e o seu papel deliberativo no que se refere à Política Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e questões de orçamento para a execução da mesma; 

CONSIDERANDO que em Reunião Ordinária realizada pelo Conselho Municipal de 

Assistência Social – CMAS, realizada em 14/07/2016, o referido Conselho Setorial aprovou  

a adesão do Município de Cascavel ao cofinanciamento Estadual do Piso Paranaense de 

Assistência Social – PPAS IV – Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no Serviço 

de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Jovens de até vinte e um anos; 

CONSIDERANDO o Ofício n° 738/2016 de 18/07/2016 recebido da Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEASO, no qual informa que na data de 14/07/2016 aprovou junto ao 

CMAS o Plano de Ação, disponibilizado no site da SEDS, conforme pactuado no termo de 

Adesão, assim como solicita a apreciação e aprovação do referido Plano ao CMDCA; 
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CONSIDERANDO que a adesão do Município ao cofinanciamento Estadual do Piso 

Paranaense de Assistência Social – PPAS IV – Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, no Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Jovens de até 

vinte e um anos, através da SEASO, contribuirá na qualificação do atendimento de crianças 

e adolescentes acolhidos, através da implementação do Plano de Acolhimento, com ações, 

prazos e metas de implantação ou reordenamento de serviços, de forma a garantir a 

excepcionalidade da medida de acolhimento conforme prevê o art. 19 da Lei Federal n° 

8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, no que se refere à reavaliação 

da medida de acolhimento a cada 6 (seis) meses e para que nenhuma criança ou 

adolescente permaneça mais de 02 (dois) anos em acolhimento institucional, salvo 

comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse, devidamente 

fundamentada pela autoridade judiciária. 

 

RESOLVE 

 

Art. 1° - APROVAR a adesão do Município ao cofinanciamento Estadual do Piso 

Paranaense de Assistência Social – PPAS IV – Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, no Serviço de Acolhimento para Crianças e Adolescentes e Jovens de até 

vinte e um anos, em parceria com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento 

Social – SEDS. 

 

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

           Cascavel, 27 de julho de 2016 

 

 

 

                                                                   Hudson Marcio Moreschi Junior  

                                                   Vice Presidente do CMDCA – Gestão 2015/2017 


