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                 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.745/2017 de 23 de agosto de 2017 

Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná  

  Fone: (45) 3392-6413 – e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 

 

 
 

 
RESOLUÇÃO nº 048,  de 16 de novembro de 2017. 

 
DISPÕE sobre os parâmetros para requerimentos de registros 

das Entidades não Governamentais, e inscrição de programas 

das Entidades não Governamentais e Unidades 

Governamentais, reavaliação e renovação de 

registro/Inscrição no CMDCA de Cascavel – PR.  

 

                                       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 6.745/2017 de 

23 de agosto de 2017, e à deliberação da plenária da Reunião Ordinária, realizada em 

08/11/2017, e: 

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

criança e o adolescente são prioridade absoluta; 

CONSIDERANDO o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Federal nº 8.069 de 13 de 

junho de 1990 com as alterações legais; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n°6.745/2017 de 23/08/2017, que dispõe sobre a Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Cascavel, e em seus artigos 

32 à 45 trata das Unidades de Atendimento Governamentais e Entidades Não Governamentais; 

CONSIDERANDO a Lei Federal nº 12.594 de 18 de janeiro de 2012 - Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo – SINASE; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 71 de 10 de junho de 2011 do Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o registro de entidades não 

governamentais e da inscrição de programas de proteção e socioeducativo das Entidades 

Governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 164/2014 de 09/04/2014 – CONANDA, que dispõe sobre o 

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

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

educação profissional e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 004/2011 de 18/11/2011 - CEDCA, que dispõe sobre as 

diretrizes básicas para a prática esportiva tendo em vista o direito fundamental ao esporte e à 

formação/profissionalização de crianças e adolescentes atletas em conformidade com o 

ordenamento jurídico especial no Estado do Paraná; 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 723, de 23/04/2012, que cria 

o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional – CNAP, destinado ao cadastramento das 
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entidades qualificadas em formação técnico profissional metódica definidas no art. 8º do Decreto 

nº 5.598 de 1º de dezembro de 2005; 

CONSIDERANDO a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº 1.005 de 1º de julho de 

2013, que altera a Portaria nº 723 de 23/04/2012;  

CONSIDERANDO o Decreto n° 8.740 de 04/05/2016 da Presidência da República, que altera o 

decreto n° 5.598 de 1° de dezembro de 2005 – art. 23-A no qual dispõe sobre o Cadastro Público 

de Emprego e sobre a inclusão de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco 

social; 

CONSIDERANDO o Plano Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente aprovado pela 

Resolução N° 018/2015 de 06/05/2015 e pela Lei Municipal n° 6.588 de 28/03/2016. 

RESOLVE 

 

Art. 1º - ESTABELECER os parâmetros municipais, para efetuar o registro das Entidades não 

Governamentais e inscrição de seus Programas e das Unidades Governamentais, a reavaliação 

anual e renovação de registro quadrienal no CMDCA de Cascavel – PR, de acordo com os 

regimes de atendimento previstos no art. 90 da Lei federal nº 8.069/1990 - ECA:  

I – Orientação e apoio sociofamiliar 

II – Apoio socioeducativo em meio aberto 

III – Colocação familiar 

IV – Acolhimento Institucional  

V – Prestação de Serviços à Comunidade  

VI – Liberdade Assistida  

 

DAS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS 

 

Art. 2º - Para a obtenção do REGISTRO das ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS e a 

INSCRIÇÃO DE SEUS PROGRAMAS, deverá comprovar que desenvolve suas ações em 

consonância com o art. 90 do ECA, através dos seguintes regimes de atendimento:  

I – Orientação e apoio sociofamiliar; 

II – Apoio socioeducativo em meio aberto; 

III – Colocação familiar;  

IV – Acolhimento Institucional (Lei nº 12.010, de 2009); 

V – Prestação de Serviços à Comunidade (Lei n° 12.594/2012); 

VI – Liberdade Assistida; (Lei n° 12.010, de 2009); 
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Art. 3º- As Entidades não Governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no 

CMDCA, conforme art. 91 a 93 do ECA, requerida através da apresentação dos seguintes 

documentos:   

I – Requerimento de registro da Entidade e inscrição de programas, datado e assinado pelo 

representante legal da Entidade, conforme formulário padrão (ANEXO I); 

II - Cópia autenticada do Estatuto em vigor, devidamente atualizado e registrado, constando sua 

natureza, seus objetivos e público atendido; 

III - Cópia autenticada da Ata de constituição da Diretoria devidamente atualizada e registrada; 

IV - Relação nominal dos membros da atual diretoria com número de RG, CPF e endereço 

pessoal, assinada pelo dirigente da entidade; 

V - Atestado de Antecedentes Criminais dos membros da atual diretoria: Presidente, Vice-

Presidente, Secretário(s) e Tesoureiro, ou funções equivalentes às citadas, de acordo com o 

Estatuto em vigor; 

VI - Prova de capacidade de automanutenção, de acordo com o art. 90 do ECA e declaração de 

fonte de Recursos, de forma discriminada, constando os valores totais e específicos para cada 

programa desenvolvido e fonte de renda própria ou oriunda de captação externa;  

VII - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (cartão CNPJ); 

VIII - Cópia do Certificado do Plano de Segurança contra incêndio – PSCI válido, emitido pelo 

corpo de bombeiros; 

IX - Cópia da licença sanitária válida, emitido pela Secretaria Municipal de Saúde/Vigilância 

Sanitária; 

X - Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal válido; 

XI – Cópia do registro ou inscrição da entidade não governamental ou unidade governamental no 

Conselho Municipal Setorial da Política Municipal na qual atua;  

XII - Cópia da Lei Municipal que a declarou de utilidade pública;  

XIII - Cópia do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), expedido pelo 

Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), Ministério da Educação (MEC) 

e/ou Ministério da Saúde (MS), Ministério de Esportes e Cultura, conforme a Lei Federal No. 

12.101/2009 (se houver); 

XIV - Plano de Trabalho Anual, conforme roteiro padrão (ANEXO II); 

XV – Apresentação de documento de registro ativo, no Órgão de Classe dos componentes da 

Equipe Técnica;  

XVI - Declaração emitida pelo Conselho Municipal Setorial, relativo à Política Municipal Setorial a 

qual está vinculada, de que desenvolve suas ações em consonância com as Legislações 

pertinentes;  
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§ 1° - Quando a Entidade não Governamental estiver com o registro válido no Conselho e solicitar 

a inscrição de novo Programa  junto ao CMDCA, fará apenas a entrega do Plano de Trabalho 

Anual do Programa que pretende inscrever e documentos que estiverem vencidos.  

 

§ 2° - Os programas de aprendizagem profissional para adolescentes aprendizes deverão 

apresentar os seguintes documentos complementares: 

I - Proposta pedagógica de acordo com os princípios e diretrizes da Portaria n° 1.005/2013 – 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

II - Comprovação de existência de quadro técnico e docente devidamente qualificado, no máximo 

30 (trinta) dias após a obtenção de registro ou inscrição no CMDCA (ANEXO III); 

III – Cópia da Declaração, expedida pelo CNAP/MTE, com informação de que a Entidade está 

devidamente cadastrada e conste os cursos cadastrados com a respectiva validade, no máximo 

30 (trinta) dias após a obtenção de registro ou inscrição no CMDCA; 

 

§ 3° - Para as Parcerias de Entidades para desenvolver Programas de Aprendizagem Profissional 

para Adolescentes, deverão apresentar os seguintes documentos complementares da entidade 

parceira: 

I – Cópia do Termo de Parceria entre as entidades; 

II – Cópia da Declaração, expedida pelo CNAP/MTE, com informação de que as Entidades 

Parceiras estão devidamente cadastradas e conste os cursos cadastrados com a respectiva 

validade, no máximo 30 (trinta) dias após a obtenção de registro ou inscrição no CMDCA; 

III – Certificado de registro da entidade e de inscrição do programa de aprendizagem da Entidade 

Parceira, emitida pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município da sede 

da entidade. 

 

§ 4° - As Entidades deverão ser imediatamente informar, entregar e substituir junto ao CMDCA, 

todas as alterações no estatuto, eleições e/ou mudanças de membros da diretoria, dados 

cadastrais e endereço, assim como documentos vencidos. 

  

§ 5° – O CMDCA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir do protocolo de entrega dos 

documentos por parte da entidade, para a análise e deliberação do requerimento de registro e de 

inscrição. 

 

Art. 4º - A REAVALIAÇÃO do registro e da inscrição dos programas deverá ser requerida 

anualmente, no período de 01 de março a 30 de abril, com a apresentação dos seguintes 

documentos: 

I – Relatório anual de atividades, referente ao ano anterior (ANEXO IV); 
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II – Plano de trabalho anual (ANEXO II); 

III – Documentos constantes no art. 3° que foram entregues no ato do registro e que estão com 

data de validade vencida, os quais deverão ser apresentados com data válida;  

IV – Planilha com listagem dos bens permanentes adquiridos com recursos do FIA, atualizada, 

com os devidos patrimônios e a discriminação dos bens em uso e sua finalidade, e dos bens 

permanentes com “danos ou inservíveis, para que o Conselho delibere quanto à destinação”; 

ANEXO V  

V – Atestados da qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, expedidos pelo Conselho 

Tutelar do território de abrangência da Entidade, e em se tratando de Entidade ou Unidade de 

Acolhimento Familiar ou Institucional expedido pelo Ministério Público ou Juizado da Vara da 

Infância e da Juventude (ECA - art. 90 - §3° Inciso II); 

 

§ 1° - As Entidades que realizam o acolhimento institucional deverão apresentar os seguintes 

documentos complementares: 

I - Relatório anual com dados que identifiquem os índices de reintegração familiar ou de 

adaptação à família substituta (artigo 90, §2º, Inciso III); ANEXO VI  

 

§ 2° - As Entidades que desenvolvem Programas de Aprendizagem Profissional para 

Adolescentes, deverão apresentar os seguintes documentos complementares:  

I - Proposta pedagógica de acordo com os princípios e diretrizes da Portaria n° 1.005/2013 – 

Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

II - Comprovação de existência de quadro técnico e docente devidamente qualificado, no máximo 

30 (trinta) dias após a obtenção de registro ou inscrição no CMDCA (ANEXO III); 

III – Cópia da Declaração, expedida pelo CNAP/MTE, com informação de que a Entidade está 

devidamente cadastrada e conste os cursos cadastrados com a respectiva validade, no máximo 

30 (trinta) dias após a obtenção de registro ou inscrição no CMDCA; 

 

§ 3° - As Entidades que desenvolvem Parcerias para Programas de Aprendizagem Profissional 

para Adolescentes, deverão apresentar os seguintes documentos complementares da Entidade 

proponente pela parceria:  

I – Cópia do Termo de Parceria entre as entidades; 

II – Cópia da Declaração, expedida pelo CNAP/MTE, com informação de que as Entidades 

Parceiras estão devidamente cadastradas e conste os cursos cadastrados com a respectiva 

validade, no máximo 30 (trinta) dias após a obtenção de registro ou inscrição no CMDCA; 

III – Certificado de registro da entidade e de inscrição do programa de aprendizagem da Entidade 

Parceira, emitida pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município da sede 

da entidade. 
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IV – Declaração emitida pelo Conselho Municipal Setorial, relativo à Política Municipal Setorial a 

qual está vinculada, de que desenvolve suas ações em consonância com as Legislações 

pertinentes.  

 

Art. 5° - A RENOVAÇÃO do registro e da inscrição dos programas deverá ser requerida pela 

Entidade quadrienalmente, 60 (sessenta) dias antes do vencimento do certificado de registro 

emitido pelo CMDCA, e não ensejará apresentação de documentação, exceto no caso de 

documentos cujas datas de validade estejam vencidas. 

 

§ 1º - A renovação está condicionada a verificação pela Comissão específica do CMDCA, de que 

houve a reavaliação anual da inscrição no Conselho, nos últimos quatro anos e da regularização 

da entrega da documentação para renovação.  

 

§ 2° - Caberá a Comissão específica do CMDCA, realizar o controle de vencimento dos registros e 

inscrições deferidos e expedir parecer à plenária do CMDCA, para apreciação e deliberação 

quanto a RENOVAÇÃO do registro/ inscrição pelo prazo máximo de 04 (quatro) anos, conforme 

preconiza o artigo 91, § 2°. 

 

§ 3° - As Entidades não Governamentais deverão apresentar declaração, emitida pelo Conselho 

Municipal Setorial, relativo à Política Municipal Setorial a qual está vinculada de que desenvolve 

suas ações em consonância com as Legislações pertinentes.  

 

DAS UNIDADES GOVERNAMENTAIS 

 

Art. 6º - Os programas das Unidades Governamentais somente poderão funcionar depois de 

inscritos no CMDCA, conforme art. 91 a 93 do ECA, requerida através da apresentação dos 

seguintes documentos:   

I – Requerimento de inscrição, datado e assinado pelo gestor, conforme formulário padrão 

(ANEXO I); 

II - Cópia autenticada do Certificado do Plano de Segurança contra incêndio – PSCI válido, 

emitido pelo corpo de bombeiros; 

      III - Cópia autenticada da licença sanitária válida, emitido pela Secretaria Municipal de 

Saúde/Vigilância Sanitária; 

IV - Plano de Trabalho Anual, conforme roteiro padrão (ANEXO II);  

 V - Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento Municipal válido; 
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VI – Declaração emitida pelo Conselho Municipal Setorial, relativo à Política Municipal Setorial a 

qual está vinculada, de que desenvolve suas ações em consonância com as Legislações 

pertinentes.  

 

§ 1° – Quando a Unidade Governamental estiver com a inscrição do(s) Programa(s) válida(s) no 

Conselho e solicitar a inscrição de novo Programa junto ao CMDCA, fará apenas a entrega do 

Plano de Trabalho Anual do Programa que pretende inscrever e documentos que estiverem 

vencidos. 

 

 § 2° – O CMDCA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir do protocolo de entrega dos 

documentos por parte da entidade, para a análise e deliberação do requerimento de registro e de 

inscrição. 

 

Art. 7º - A REAVALIAÇÃO da inscrição dos programas deverá ser requerida anualmente, no 

período de 01 de março a 30 de abril, com a apresentação dos seguintes documentos: 

I – Relatório anual de atividades, referente ao ano anterior; (ANEXO IV) 

II – Plano de trabalho anual (ANEXO II); 

III – Documentos constantes no art. 7°, que foram entregues no ato da inscrição e que estão com 

data de validade vencida, os quais deverão ser apresentados com data válida; 

IV – Listagem dos bens com os devidos patrimônios, adquiridos com recursos do FIA Municipal no 

ano da reavaliação;  

V – Atestados da qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, expedidos pelo Conselho 

Tutelar do território de abrangência da Entidade, e em se tratando de Entidade ou Unidade de 

Acolhimento Familiar ou Institucional expedido pelo Ministério Público ou Juizado da Vara da 

Infância e da Juventude (ECA - art. 90 - §3° Inciso II); 

 

Parágrafo Único - Os programas de acolhimento institucional e familiar deverão apresentar o 

seguinte documento complementar: 

I - Relatório anual com dados que identifiquem os índices de reintegração familiar ou de 

adaptação à família substituta (artigo 90, §2º, Inciso III); ANEXO VI  

 

Art. 8° - A RENOVAÇÃO da inscrição dos Programas das Unidades Governamentais deverá ser 

requerida quadrienalmente, 60 (sessenta) dias antes do vencimento do certificado de inscrição 

emitido pelo CMDCA, e não ensejará apresentação de documentação, exceto no caso de 

documentos cujas datas de validade estejam vencidas. 
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§ 1º - A renovação está condicionada a verificação pela Comissão específica do CMDCA, de que 

houve a reavaliação anual da inscrição no Conselho, nos últimos quatro anos e da regularização 

da entrega da documentação para renovação.  

§ 2° - Caberá a Comissão específica do CMDCA, realizar o controle de vencimento das inscrições 

deferidas e expedir parecer à plenária do CMDCA, para apreciação e deliberação quanto a 

RENOVAÇÃO da inscrição pelo prazo máximo de 04 (quatro) anos, conforme preconiza o artigo 

91, § 2°. 

 

Art. 9° - Para a REAVALIAÇÃO e RENOVAÇÃO do registro/ inscrição das Entidades não 

Governamentais e Programas Governamentais, serão considerados: 

 

§ 1° -  Para o Acolhimento Familiar e Institucional, os índices de sucesso na reintegração familiar 

ou de adaptação à família substituta, conforme o caso, assim como a adoção dos princípios do 

art. 92 – ECA e de seu § 7º de que se dará especial atenção à atuação de educadores de 

referência estáveis e qualitativamente significativos, às rotinas específicas e ao atendimento das 

necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias para crianças de 0 (zero) a 3 (três) 

anos de idade. 

 

§ 2° - Para os Programas de Aprendizagem Profissional para Adolescentes, o cumprimento das 

exigências legais do Decreto Federal nº 8.740/2016, que altera o Decreto Federal nº 5.598/2005, 

para dispor sobre a experiência prática do aprendiz e quanto à seleção e priorização de 

adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e risco social, e demais legislações 

pertinentes. 

 

Art. 10 – A emissão dos Certificados de Registro/ Inscrição será realizada em consonância com a 

Resolução n° 035/2012, com validade por 04 (quatro) anos. 

 

§ 1° - Deverá constar no Certificado de Registro/ Inscrição, em campo especifico a data de 

renovação de acordo com a data de publicação da Resolução do CMDCA. 

 

§ 2° - As reavaliações anuais serão documentadas através de Resolução expedida pelo CMDCA, 

com controle da Secretaria Executiva do Conselho, através de apontamento no verso do 

Certificado de Registro arquivado na pasta de cada Entidade/ Unidade de atendimento; 

 

DA ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO ÀS ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS E 

UNIDADES GOVERNAMENTAIS 
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Art. 11 – Caberá as Secretarias Municipais prestarem orientações técnicas as Entidades não 

Governamentais e Unidades Governamentais relativas à sua Política Municipal de atendimento. 

  

Parágrafo Único – As Secretarias Municipais deverão indicar ao CMDCA o técnico de referência 

que ficará responsável pela orientação das Entidades não Governamentais e Unidades 

Governamentais, o qual será responsável pela emissão de parecer relativo ao Plano de Trabalho 

e Relatório Anual. 

 

DO INDEFERIMENTO, DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DE REGISTROS/ INSCRIÇÃO/ 

REAVALIAÇÃO/ RENOVAÇÃO. 

 

DO INDEFERIMENTO DO REGISTRO/ INSCRIÇÃO 

 

Art. 12 – A Entidade não Governamental ou Unidade Governamental terá seu pedido de registro 

e/ou inscrição INDEFERIDOS quando: 

I – Não ofereça a apresentação da documentação exigida conforme artigos supracitados; 

II – Ofereça instalações físicas em condições inadequadas de habitabilidade, higiene, salubridade, 

segurança e acessibilidade; 

III – Objetivos estatutários e Plano de Ação incompatíveis com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente e Política Setorial correspondente; 

IV – Esteja irregularmente constituída; 

V – Tenha em seus quadros pessoas inidôneas; 

VI – Apresente inadequações ou deixe de cumprir às Resoluções e Deliberações relativas à 

modalidade de atendimento prestado expedidas pelo CMDCA, relativas ao planejamento e 

execução de programas de proteção e socioeducativos destinados às crianças e adolescentes e 

respectivos regimes de atendimento. 

 

Art. 13 – O indeferimento do pedido de registro/inscrição será comunicado à Entidade não 

Governamental ou Unidade Governamental por meio de ofício assinado pelo presidente do 

Conselho, cabendo recurso fundamentado em 15 (quinze) dias contados da data da publicação 

oficial da deliberação do CMDCA. 

 

Art. 14 – Os recursos interpostos serão analisados pela Comissão Específica do CMDCA, com 

emissão de parecer para apreciação e deliberação da plenária do Conselho, com prazo de 15 

(quinze) dias. 
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Parágrado Único – Não caberá recurso das decisões da Plenária do Conselho de indeferimentos 

dos recursos. 

 

DA SUSPENSÂO DO REGISTRO/ INSCRIÇÃO  

 

Art. 15 - No caso de interrupção do funcionamento de Programas de atendimento às crianças e 

adolescentes, a Entidade não Governamental ou Unidade Governamental deverá comunicar 

formalmente ao CMDCA, justificando a motivação, as alternativas e as perspectivas para garantia 

do atendimento das crianças e adolescentes. 

 

Art. 16 – As Entidades não Governamentais ou Unidades Governamentais terão seus registros 

e/ou inscrições SUSPENSAS quando: 

I – Atuarem técnica e administrativamente em desacordo com o ECA e demais legislações 

correlatas; 

II – Interromperem suas atividades por período de no mínimo 1 (um) mês e no máximo 6 (seis) 

meses; 

III – Deixarem de cumprir o Plano de Trabalho apresentado; 

IV – Descumprirem as exigências legais decorrentes de transferência de recursos financeiros 

oriundos do Fundo Municipal da Infância e da Adolescência – FIA; 

V – Descumprirem as disposições desta Resolução e o previsto nos art. 91, 92 e 93 da Lei 

Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

Parágrado Único – O prazo para suspensão é de no mínimo 1 (um) mês e  de no máximo  6 

(seis)  meses, com solicitação pelo CMDCA de parecer ao Conselho Setorial da Política Municipal 

Setorial ao qual a Entidade ou Programa estiver vinculado. Não havendo a regularização e ou 

retomada da atividade, ensejará o cancelamento do registro/ inscrição. 

 

DO CANCELAMENTO DO REGISTRO/ INSCRIÇÃO 

 

Art. 17 – O cancelamento de registro/inscrição é medida excepcional e somente ocorrerá após os 

trâmites de suspensão. 

 

§ 1° - Caberá à Comissão específica do CMDCA, realizar o acompanhamento sistematizado da 

Entidade/ Unidade, durante o período de suspensão, a fim de propor ao CMDCA os 

encaminhamentos necessários. 
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Art. 18 - Os casos de indeferimento, suspensão e cancelamento deverão ser informados pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ao Ministério Público, Vara da 

Infância e Conselhos Tutelares, bem como à Secretaria Municipal responsável pela Política 

Municipal a qual a Entidade não Governamental ou Programa Governamental está vinculado, e ao 

respectivo Conselho Municipal Setorial, imediatamente após a publicação formal.  

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 19 - Os requerimentos de registro e/ou inscrição protocolados no CMDCA, serão analisados e 

deliberados de acordo com a data e ordem de protocolo. 

 

 Art. 20 - O CMDCA terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data do protocolo, para 

análise e deliberação dos requerimentos de registro e/ou inscrição no Conselho, de acordo com o 

fluxograma anexo. 

 

Art. 21 - Quando se tratar de Entidades de Assessoramento ou Defesa e Garantia de Direitos e 

que não desenvolvam programas de proteção ou sócio-educativos, conforme art. 90 do ECA,  

seguindo o disposto no artigo 3º da Lei Federal nº 8.742/1993, alterada pela Lei Federal nº 

12.435/2011 a Entidade deverá proceder à inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.  

 

Art. 22 – O protocolo do requerimento de registro e/ou de inscrição, com os respectivos 

documentos de que trata esta Resolução, será junto à Secretaria Executiva do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cascavel – PR. 

 

Art. 23 - São de competência do CMDCA o registro e inscrição de Entidades não Governamentais 

e de Programas Governamentais e não Governamentais que atendam o público de crianças e 

adolescentes na faixa etária de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos de idade de idade. 

 

Art. 24 – Os casos omissos serão analisados e deliberados pela plenária do CMDCA. 

 

Art. 25 – Esta Resolução revoga as Resoluções n° 044/2014 de 04/09/2014 e n° 006/2015 de 

09/03/2015 do CMDCA, e entra em vigor a partir de sua publicação. 

 

Art. 26 – Os anexos dispostos nesta Resolução, estão dispensados de publicação e serão 

disponibilizados junto à Secretaria Executiva dos Conselhos/CMDCA e no portal do Município de 

Cascavel no link de acesso as informações do CMDCA. 

 

Cascavel, 16 de novembro de 2017. 

 

 

 

Valdair Mauro Debus 

Presidente do CMDCA – Gestão 2015/2017 

 

 

 


