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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº 6.278/2013 de 20 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 6.423 de 03/12/2014 

Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3392-6413 
 

 

RESOLUÇÃO n°016/2017, de 08 de junho de 2017. 

 

APROVA a ratificação das informações 
contidas nas Folhas de Rosto e os Planos de 
Ação da Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SEASO – Deliberações CEDCA/PR 
para repasse de Recursos do FIA Estadual 
para o FIA Municipal e outras providências. 

 

             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 Ordinária de 07/06/2017, e: 

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

que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 

adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 

salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão”;  

CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece a 

Garantia da Proteção Integral e dos Direitos Fundamentais às crianças e aos 

adolescentes e no artigo 92, § 5º dispõe: “as entidades que desenvolvem 

programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber 

recursos públicos se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e 

finalidade desta lei”; artigo 112 descreve as medidas socioeducativas passíveis de 

serem aplicadas ao adolescente autor de ato infracional, a saber: advertência, 

obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade 

assistida, inserção em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento 

educacional; artigo 101 no qual estão descritas as medidas protetivas passíveis de 

serem aplicadas as crianças, adolescentes e seus familiares, dentre elas aquelas 

previstas nos Incisos VII e VIII, quais sejam: acolhimento institucional e inclusão em 

programas de acolhimento familiar; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência 

Social - CNAS, que versa sobre a Tipificação Nacional dos Serviços  
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Socioassistenciais no âmbito do SUAS e estabelece que as famílias e indivíduos 

que vivenciam violações de direitos por ocorrência de diversas formas de violência 

(BRASIL, 2009, p.19) são público - alvo do Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI; estabelece o Serviço de Proteção 

Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade 

Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), descrito como 

serviço que tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento 

a adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio 

aberto, determinadas judicialmente; estabelece os serviços de acolhimento 

institucional de crianças e adolescentes como serviços competentes da Proteção 

Social Especial de Alta Complexidade, descrito como “Acolhimento provisório e 

excepcional para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e 

adolescentes com deficiência, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias 

ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir sua 

função de cuidado e proteção”. E ainda, considerando que as unidades não devem 

distanciar-se excessivamente do ponto de vista geográfico e socioeconômico, da 

comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 13, de 13 de maio de 2014, do Conselho 

Nacional de Assistência Social – CNAS, que inclui na Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, a faixa etária de 18 a 59 anos no Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 

CONSIDERANDO que a profissionalização é direito assegurado ao adolescente, 

estando dentre o rol dos Direitos Fundamentais, previsto nos Artigos 60 a 69 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente; 

CONSIDERANDO que o Plano Decenal Nacional dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes estabelece no Objetivo Estratégico 13: “Ampliar o acesso 

a programas de profissionalização, aprendizagem e inserção no mercado de 

trabalho de adolescentes a partir dos 14 anos, de acordo com a legislação 

vigente.”. 

CONSIDERANDO e respeitando o disposto na Consolidação das Leis do Trabalho 

– CLT e na Lei nº 10.097/2000. 

CONSIDERANDO o Decreto nº 5.598 de 1º de dezembro de 2005 que regulamenta 

a contratação de aprendizes e dá outras providências e as alterações através do 
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Decreto nº 8.740 de 04/05/2016 para dispor sobre a experiência prática do 

aprendiz; 

CONSIDERANDO que o art. 5º, inciso V, da Portaria n° 723/2012 do Ministério do 

Trabalho e Emprego e as alterações através da Portaria nº 1.005 de 01/07/2013, 

estabelece minimamente, para inscrição do Programa de Aprendizagem, 

infraestrutura física adequada aos conteúdos, duração, quantidade e perfil dos 

participantes e sobre o Cadastro Nacional de Aprendizagem das Entidades 

qualificadas em formação técnico-profissional metódica; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 164/2014 do CONANDA que dispõe sobre o 

registro e fiscalização das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas 

não governamentais que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a 

educação profissional; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 02/2017/DRSP/SNAS/MDS que dispõe sobre 

orientação aos Conselhos Municipais da Assistência Social, às Entidades e 

Organizações de Assistência Social em relação às ações de promoção à 

integração ao mercado de trabalho. 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.594/2012 que estabelece o Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, política pública destinada à 

inclusão social do adolescente em conflito com a lei e que possui interfaces com 

outros sistemas e políticas, tais como o sistema educacional, de saúde, de 

assistência social, de justiça e segurança pública; 

CONSIDERANDO o Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, publicado 

pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República/SDH/PR, em 

2013, que define as Diretrizes e Eixos do SINASE; 

CONSIDERANDO a organização e as normativas das Políticas de Assistência 

Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente, as quais estabelecem a 

descentralização político-administrativa destas políticas públicas, com primazia da 

execução dos serviços nos territórios em que estão às demandas, ou o mais 

próximo possível destes e as atribuições da esfera estadual em apoiar e cofinanciar 

aos municípios e entidades não governamentais que compõem a rede de serviços; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.019/ 2014 que estabelece o regime jurídico 

das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferência de recursos financeiros, 

entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de 

mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público; define 
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diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da 

sociedade civil; institui o termo de colaboração e o termo de fomento e altera as Lei 

nº 8.429, de 2 de junho de 1992 e 9.790, de 23 de março de 1999. 

CONSIDERANDO o contido na Lei no 10.014/1992 que cria o Fundo Estadual para 

a Infância e Adolescência – FIA/PR e que o aporte financeiro pelo FIA Estadual tem 

caráter complementar de apoio à adequação dos serviços de acolhimento as 

Orientações Técnicas (CONANDA/CNAS), e não de manutenção dos serviços de 

caráter continuado; 

CONSIDERANDO o Decreto no 10.455/2014, que regulamenta a transferência 

automática de recursos do Fundo Estadual para Infância e Adolescência (FIA) para 

os Fundos Municipais para Infância e Adolescência, em atendimento a Lei Estadual 

nº 9.579 de 22 de marco de 1991; 

CONSIDERANDO o contido na Resolução Conjunta nº 001/2009 – 

CONANDA/CNAS, que estabelece as “Orientações Técnicas para os Serviços de 

Acolhimento de Crianças e Adolescentes”, requerendo que os serviços existentes 

nesta área adequem-se aos preceitos destas normativas; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 23/2013 – CNAS que estabelece o 

Reordenamento de Serviços de Acolhimento para crianças, adolescentes e jovens 

de até vinte e um anos, no âmbito dos municípios e Distrito Federal e expansão do 

cofinanciamento para a realização destas ações de reordenamento mediante 

apresentação de Plano Municipal de Acolhimento da Rede de Serviços de 

Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens ate 21 anos; 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 39/2014 – CEAS que estabelece o 

cofinanciamento estadual por meio do Fundo Estadual de Assistência Social – 

FEAS, para ações de reordenamento dos serviços de acolhimento, mediante 

apresentação de Plano Municipal de Acolhimento da Rede de Serviços de 

Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens ate 21 Anos; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.278/2013 que dispõe sobre a Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel PR;  

CONSIDERANDO a Deliberação nº 051/2016 – CEDCA/PR que estabelece os  

procedimentos de repasse de recursos no formato fundo a fundo para o 

fortalecimento do atendimento às crianças e aos adolescentes vítimas de diversas 

formas de violência e aos autores de violência através do Serviço de proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI; 
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CONSIDERANDO a Deliberação nº 052/2016 – CEDCA/PR que estabelece os 

procedimentos do repasse de recursos no formato fundo a fundo para o 

fortalecimento de programas de aprendizagem, para adolescentes, no Estado do 

Paraná; 

CONSIDERANDO a Deliberação n° 054/2016 – CEDCA/PR que estabelece os 

procedimentos de repasse de recursos no formato fundo a fundo para o Programa 

Liberdade Cidadã; 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 055/2016 – CEDCA/PR que estabelece os 

procedimentos de repasse de recursos no formato fundo a fundo para o Programa 

Crescer em Família; 

CONSIDERANDO a Deliberação nº 062/2016 – CEDCA/PR que estabelece os 

procedimentos de repasse de recursos no formato fundo a fundo para o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV; 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhou ao 

CMDCA solicitação de apreciação e aprovação dos Planos de Ação e de 

Ratificação das informações contidas nas “Folhas de Rosto”, através dos seguintes 

Ofícios: nº 659/2017 de 26/05/2017 – Deliberação nº 051/2016 – CEDCA/PR – R$ 

21.816,00 (vinte e um mil e oitocentos e dezesseis reais) – Serviço de Proteção e 

Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI; nº 661/2017 de 

26/05/2017 – Deliberação nº 052/2016 – CEDCA/PR – R$ 205.409,43 (duzentos e 

cinco mil e quatrocentos e nove reais e quarenta e três centavos) – para Incentivo 

ao Fortalecimento dos Programas de Aprendizagem para Adolescentes; nº 

656/2017 de 26/05/2017 – Deliberação nº 054/2016 – CEDCA/PR – R$ 

1.063.644,00 (um milhão e sessenta e três mil e seiscentos e quarenta e quatro 

reais) – Programa Liberdade Cidadã - Serviços de Liberdade Assistida (LA) e 

Prestação de Serviços à Comunidade (PSC); nº 657/2017 de 26/05/2017 – 

Deliberação nº 055/2016 – CEDCA/PR – R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais) – Programa Crescer em Família; nº 622/2017 de 19/05/2016 – Deliberação 

nº 062/2016 – CEDCA/PR – R$ 123.885,00 (cento e vinte e três mil e oitocentos e 

oitenta e cinco reais) – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e adolescentes - SCFV; 

CONSIDERANDO que em Reunião Ordinária do CMDCA realizada em 07 de junho 

do corrente ano, após a apreciação e deliberação foram APROVADAS as 



 
 

Página 6 de 11 
 

seguintes ratificações das informações contidas nas “Folhas de Rosto” e 

Planos de Ação:  

_ Folha de Rosto – Incentivo Financeiro para o Fortalecimento do 

Atendimento às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de diversas formas de 

Violência e aos Autores de Violência – PAEFI - Deliberação nº 051/2016 – 

CEDCA/PR : O Município recebe cofinanciamento Estadual e/ou Federal para 

implantação/implementação dos CREAS e possui 01 Unidade de CREAS (CREAS 

IV) com endereço na Avenida Tito Mufatto, nº 2315 – Bairro Santa Cruz, que oferta 

o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - 

PAEFI - para o qual será destinado R$ 21.816,00 (vinte e um mil e oitocentos e 

dezesseis reais) de acordo com o art. 6º da Deliberação nº 051/2016 – CEDCA/PR;  

_ Plano de Ação - Fortalecimento do Atendimento às Crianças e aos 

Adolescentes Vítimas de diversas formas de Violência e aos Autores de 

Violência - PAEFI : Proposta de atendimento das seguintes metas: para a 

execução das seguintes metas: Atendimento humanizado e especializado às 

crianças, adolescentes e famílias, seguindo as fases descritas no Art. 3° - Público 

crianças, adolescentes e famílias – Previsão de atendimento de 80 (oitenta) 

famílias; Implantação/implementação de ações específicas para o atendimento dos 

autores de violência, adotando metodologias de trabalho e procedimentos que 

evitem a revitimização da criança e do adolescente e previnam reincidências – 

Público famílias agressoras e/ou demais agressores – Previsão de atendimento 80 

(oitenta) famílias; Orientação e encaminhamento das famílias das crianças e 

adolescentes para inclusão ou atualização dos seus dados no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, quando identificada 

necessidade – Público famílias – Previsão de atendimento 80 (oitenta) famílias; 

Adoção de estratégias que estimulem a participação das crianças e adolescentes, 

bem como de suas famílias, no planejamento, monitoramento e avaliação do 

serviço - Público crianças, adolescentes e famílias – Previsão de atendimento de 

80 (oitenta) famílias. O CREAS IV fomentará a execução das ações em conjunto 

com a Instituição/fortalecimento da rede municipal de proteção aos direitos de 

crianças e adolescentes – Público: Serviços e Organizações da Sociedade Civil e a 

criação de protocolos e fluxos de atendimento, envolvendo as demais políticas 

públicas afetas ao enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes – 

Público: Serviços e Organizações da Sociedade Civil. As referidas ações já são 
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desenvolvidas pelo município por meio da Rede de Atenção e Proteção Social do 

Município de cascavel, a qual tem instituída a Comissão da Criança e do 

Adolescente do qual o CREAS IV integra e participa de reuniões mensais para este 

fim específico. Neste sentido, o recurso de R$ 21.816,00 (parcela única) tem por 

proposição a destinação para a oferta de ações conforme Tabela II, específicas 

para a execução/atendimento de PAEFI na referida unidade. A previsão de 

execução das despesas acontecerá através dos seguintes eixos de ações: 

Atendimento humanizado e especializado às crianças, adolescentes e famílias, 

seguindo as fases descritas no Art. 3° - Custeio e Investimento; 

Implantação/implementação de ações específicas para o atendimento aos autores 

de violência, adotando metodologias de trabalho e procedimentos que evitem a 

revitimização da criança e do adolescente e previnam reincidências – Custeio e 

Investimento; Orientação e encaminhamento das famílias das crianças e 

adolescentes para inclusão ou atualização dos seus dados no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, quando identificada 

necessidade – Custeio e Investimento; Adoção de estratégias que estimulem a 

participação das crianças e adolescentes, bem como de suas famílias, no 

planejamento, monitoramento e avaliação do serviço – Custeio e Investimento; 

Estímulo à instituição/fortalecimento de redes municipais de proteção aos direitos 

de crianças e adolescentes e Apoio para a criação de protocolos e fluxos de 

atendimento, envolvendo as demais políticas públicas afetas ao enfrentamento às 

violências contra crianças e adolescentes que já são desenvolvidos pelo Município 

através da Rede de Atenção e Proteção Social do Município de Cascavel, a qual 

tem instituída a Comissão da Criança e do Adolescente com a participação do 

CREAS IV, em reuniões mensais para este fim específico;  

_ Folha de Rosto - Solicitação de Recursos para Fortalecimento de 

Programas de Aprendizagem – Deliberação nº 052/2016 – CEDCA/PR : A 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, encaminhou a Folha de 

Rosto para ratificação, assim como o respectivo Plano de Ação, através do Ofício 

n° 661/2017 de 26/05/2017, e na Folha de Rosto constam as Entidades que 

executam Programas de Aprendizagem no Município de Cascavel, estão 

registradas e com seus Programas inscritos junto ao CMDCA, que são: Centro de 

Integração Empresa - Escola do Paraná – CIEE (atende 30 adolescentes de 14 a 

18 anos) nos Cursos de Aprendizagem em Serviços Administrativos 
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(Administração); Aprendizagem em Serviços Administrativos (Auxiliar de escritório 

em geral); Aprendizagem em Serviços Comerciais e Varejo e Aprendizagem em 

Serviços de Varejo e Supermercados; Fundação Assis Gurgacz – FAG (atende 79 

adolescentes de 14 a 17 anos) Programa de Aprendizagem Profissional Jovem 

Aprendiz - PAJA; Geração de Emprego e Renda e Apoio ao desenvolvimento 

Regional – GERAR (atende 50 adolescentes de 14 a 18 anos) nos cursos de  

Comércio e varejo,  Administração e Logística e Associação Educacional Espírita 

Lins de Vasconcellos – AEELV (Guarda Mirim) (atende 350 adolescentes de 14 a 

17 anos) nos cursos de Aprendiz Bancário,  Atendimento ao publico com ênfase 

em supermercados e lojas, Auxiliar em Contabilidade e Auxiliar em Secretariado. 

_ Plano de Ação – para Fortalecimento de Programas de Aprendizagem: O 

Plano de Ação recebido da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO foi 

analisado e está em consonância com as exigências da Deliberação nº 052/2016 – 

CEDCA/PR. Visa à solicitação de incentivo ao fortalecimento de programas de 

aprendizagem e dispõe que a execução será através da Rede de Atendimento 

composta pelas Entidades não Governamentais citadas na Folha de Rosto 

ratificada. Considerando que as quantidades de adolescentes atendidos que foram 

apresentadas pela SEASO estão de acordo com o registro de dados de 

atendimento junto ao Conselho; que os eixos de ação previstos estão de acordo 

com os Planos de Trabalho entregues ao CMDCA e compatíveis com as 

Legislações da Aprendizagem para Adolescentes, os quais serão executados 

através de despesas de custeio e de investimento, com a aplicação dos recursos 

disponibilizados no valor de R$ 205.409,43 através de Chamamento Público, com a 

participação do CMDCA no processo de elaboração de Edital, Seleção dos 

Projetos e Monitoramento e Avaliação.  

_ Folha de Rosto – Solicitação de Recursos do Programa Liberdade Cidadã – 

Deliberação n° 054/2016 – CEDCA/PR: A Secretaria Municipal de Assistência 

Social – SEASO solicitou ao CMDCA a ratificação da Folha de Rosto através do 

Ofício n° 656/2017 de 26/05/2017, na qual consta que o Município de Cascavel PR 

tem CREAS implantado, o qual realiza o atendimento de adolescentes em 

cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto – Liberdade 

Assistida/Prestação de Serviços à comunidade, com atendimentos registrados no 

RMA e a referida Unidade de atendimento tem inscrito os seus Programas 

executados junto ao CMDCA; 
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_ Plano de Ação – para Incentivo ao Programa Liberdade Cidadã: O referido 

Plano de Ação, recebido da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO 

através do Ofício n° 656/2017 de 26/05/2017, está em consonância com as 

exigências da Deliberação nº 054/2016 – CEDCA/PR, e visa à solicitação de 

recursos do programa Liberdade Cidadã. A execução será através do CREAS II, 

responsável pelo atendimento de adolescentes em cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto – Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à 

Comunidade, habilitado para tal junto ao CMDCA, cujos atendimentos são 

registrados no RMA. O montante de recursos no valor de R$ 1.063.644,00 será 

aplicado em despesas de custeio e de Investimento. 

_ Plano de Ação – para Incentivo ao Programa Crescer em Família – 

Deliberação n° 055/2016 – CEDCA/PR: O referido Plano de Ação, recebido da 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO através do Ofício n° 657/2017 

de 26/05/2017, está em consonância com as exigências da Deliberação nº 

055/2016 – CEDCA/PR, e visa o incentivo ao Programa Crescer em Família. A 

execução será através da Unidade de Acolhimento Familiar – Família Acolhedora – 

Unidade Governamental, com capacidade instalada de atendimento de 150 

famílias, sendo 75 famílias de origem e 75 famílias acolhedoras; Unidade de 

Acolhimento Institucional Masculino – UAIM – Unidade Governamental – Abrigo, 

com capacidade instalada para atender até 10 adolescentes; Unidade de 

Acolhimento Institucional Feminino – UAIF – Unidade Governamental – Abrigo, com 

capacidade instalada para atender até 10 adolescentes e Associação Recanto da 

Criança – ARCRI – Entidade não Governamental – Tipo de Serviço Casa Lar – com 

capacidade de atendimento de 20 crianças e adolescentes na faixa etária de 0 a 18 

anos de ambos os sexos cujas famílias residam no Município de Cascavel PR. A 

destinação dos recursos no valor de R$ 240.000,00 serão rateados igualmente 

entre as Unidades e a Entidades com repasse de R$ 60.000,00 para cada, contudo 

para a Entidade não Governamental em cumprimento a Lei Federal nº 

13.019/2014, será realizado chamamento público de cujo processo o CMDCA 

participará da elaboração do edital, seleção e monitoramento e avaliação. A 

aplicação dos recursos será em despesas de custeio, investimento e de pessoal 

(vedado para pagamento de quadro próprio); 

CONSIDERANDO que a plenária da Reunião Ordinária do CMDCA, apreciou e 

deliberou sobre o parecer conjunto das Comissões de Orçamento e Finanças e da 
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Área de Proteção Social Básica do Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS e as Comissões de Assuntos Orçamentários e do FIA Municipal e de Política 

de Atendimento dos Direitos do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, expedido após a realização de Reunião Conjunta das Comissões na data 

de 25/05/2017, com parecer favorável e, portanto APROVA o seguinte Plano de 

Ação: _ Plano de Ação - Incentivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos – SCFV, de acordo com Deliberação nº 062/2016 – CEDCA/PR, O 

Plano de Ação foi apresentado pela Secretaria Municipal de Assistência Social – 

SEASO, em consonância com a Deliberação nº 062/2016 – CEDCA/PR, através do 

Ofício nº 622/2017 de 19/05/2017 e visa o atendimento de 150 (cento e cinquenta) 

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos de idade, sendo que será realizado 

Chamamento Público visando o repasse proporcional do referido incentivo 

financeiro para a execução / atendimento de 60 (sessenta) atendimentos por meio 

de Organização da Sociedade Civil (OSC), através de chamamento público, com 

repasse proporcional do incentivo financeiro. O montante de recursos é de R$ 

123.885,00 (cento e vinte e três mil e oitocentos e oitenta e cinco reais), com 

previsão de execução de despesas de custeio e investimento. O Executivo 

Municipal alocará R$ 1.000,00 (um mil reais) no FIA Municipal (Anual – 2017).  

CONSIDERANDO que houve questionamentos e discussão na plenária, pois 

fazendo uma comparação em relação ao montante de repasse de recursos para 

Programa Liberdade Cidadã e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos, evidencia-se que a aplicação dos recursos para a prevenção é bem 

inferior; 

CONSIDERANDO que os recursos serão repassados do FIA Estadual para o FIA 

Municipal e que ensejam a participação efetiva do CMDCA quanto à realização de 

chamamento público nos casos necessários, instituir-se-á Comissão Especial para 

esta finalidade. 

                          RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR as ratificações das informações contidas nas Folhas de Rosto 

e Planos de Ação, abaixo relacionados, cujos detalhamentos foram acima 

mencionados: 
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1) Ratificação da Folha de Rosto e o Plano de Ação para o Fortalecimento do 

Atendimento às Crianças e aos Adolescentes Vítimas de Violência e aos 

Autores de Violência (conforme Deliberação nº 051/2016 – CEDCA/PR); 

2) Ratificação da Folha de Rosto e o Plano de Ação para o Incentivo ao 

Fortalecimento de Programas de Aprendizagem (conforme Deliberação nº 

052/2016 – CEDCA/PR); 

3) Ratificação da Folha de Rosto e o Plano de Ação para o Incentivo ao 

Programa Liberdade Cidadã (conforme Deliberação nº 054/2016 – 

CEDCA/PR); 

4) Plano de Ação para o Incentivo ao Programa Crescer em Família (conforme 

Deliberação nº 055/2016 – CEDCA/PR); 

5) Plano de Ação para o Incentivo do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos - SCFV (conforme Deliberação nº 062/2016 – CEDCA/PR); 

 

Art. 2º – OFICIAR o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CEDCA/PR, com solicitação de que em futuras Deliberações, haja um maior 

investimento em ações preventivas, especialmente destinadas a famílias e em 

Campanhas junto a Sociedade. 

 

 Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

              Cascavel, 09 de junho de 2017. 

 

 

                       Valdair Mauro Debus 
                                                              Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 
 


