
DECRETO Nº 978  
 
 
INSTITUI O "ORÇAMENTO CRIANÇA" NO MUNICÍPIO DE CURITIBA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CURITIBA, CAPITAL DO ESTADO DO PARANÁ, 
no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso IV, do artigo 72, da Lei 
Orgânica do Município de Curitiba, artigo 227, da Constituição Federal, de 
conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente;  
 
considerando o princípio constitucional da prioridade absoluta em favor da criança e do 
adolescente (artigo 227, da Constituição Federal), especialmente no que diz respeito à 
preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas, bem assim na 
destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude (artigo 4º, parágrafo único, letras "c" e "d", do Estatuto da 
Criança e do Adolescente);  
 
considerando o caráter deliberativo do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente no que se refere à política de atendimento à infância e juventude (artigo 88, 
inciso II, do Estatuto da Criança e do Adolescente), inclusive por se tratar de espaço de 
democracia participativa, conforme comandos dos artigos 1º, parágrafo único, 227, § 7º 
e 204, inciso II, todos da Constituição Federal;  
 
considerando o compromisso do Poder Executivo do Município de Curitiba com a 
garantia dos direitos à criança e ao adolescente;  
 
considerando a necessidade de se promover a integração das políticas sociais destinadas 
à infância e juventude;  
 
considerando a democratização da gestão pública municipal e tendo em vista o contido 
no Ofício nº 292/2007 - FAS, DECRETA:  
 
Art. 1º Fica instituído no Município de Curitiba o "Orçamento Criança", que deve 
contemplar os programas, projetos e serviços necessários ao atendimento e à garantia de 
direitos das crianças e adolescentes do Município de Curitiba.  
 
Art. 2º Na formulação das peças orçamentárias deverão ser observadas e acolhidas as 
deliberações aprovadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Curitiba - COMTIBA, exaradas por Resolução do Conselho, a fim de 
garantir os direitos das crianças e dos adolescentes do Município de Curitiba.  
 
Art. 3º As resoluções que tratam de deliberações do COMTIBA destinadas à garantia de 
direitos das crianças e dos adolescentes de Curitiba deverão ser encaminhadas aos 
órgãos municipais responsáveis e, posteriormente, deverão integrar o anexo das peças 
orçamentárias do Município.  
 
Art. 4º As secretarias que integram o COMTIBA, salvo justo motivo, deverão estar 
representadas nas reuniões por seus respectivos titulares, de modo a efetivar a 



integração das políticas públicas municipais, no que diz respeito à garantia dos direitos 
das crianças e adolescentes de Curitiba,.  
 
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
PALÁCIO 29 DE MARÇO, em 18 de setembro de 2007.  
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