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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: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná Fone: (45) 3321-2366 

 

 

                                           

 

RESOLUÇÃO n° 006/2017, de 09 de março de 2017. 

 

APROVAR os pedidos de Registro/ Inscrição LBV, CEACRI, CRAS 

CANCELI e CREAS IV; Validação de Registros/ Inscrição CRAS 

CEU, CEU, GUARDA MIRIM/ parceria com RENAPSI, Renovação de 

Registro/ Inscrição GERAR e CENTRO DA JUVENTUDE e 

regularização de documentos do CIEE. 

 

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 08/03/2017, e: 

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

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.435/2011 que altera a Lei Federal n° 8.742/1993 – LOAS – 

artigo 2°, Inciso I, alínea “c”, estabelece como um de seus objetivos a “integração ao mundo do 

trabalho”; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.868/2013 que altera a Lei Federal n° 12.101/2009 que dispõe 

sobre a Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social; 

CONSIDERANDO o artigo 430 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, alterada pela Lei 

Federal n° 10.097/2000, que estabelece sobre a formação técnica profissional das Entidades de Fins 

Não Econômicos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação profissional; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 8.740/2016 que altera o Decreto Federal n° 5.598/2005 e 

regulamenta a contratação de aprendizes; 

CONSIDERANDO a Portaria n° 1.005/2013 do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego, que 

dispõe sobre o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional – CNAP, destinado ao 

cadastramento das Entidades qualificadas em formação técnico profissional metódica, que altera a 

Portaria n° 723/2012 que cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem – CNAP; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 02/2017/DRSP/SNAS/MDS - Orientação aos Conselhos 

Municipais de Assistência Social, às Entidades e Organizações de Assistência Social em relação às 

ações de promoção à integração ao mercado de trabalho; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, 

que dispõe sobre a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 164/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – 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 à educação profissional e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 6.278/2013 que dispõe sobre a política municipal dos direitos da 

criança e do adolescente;  

CONSIDERANDO a Resolução n° 044/2014 – CMDCA, que dispõe sobre os parâmetros para 

requerimento de registros, inscrição, validação bienal, renovação quadrienal no CMDCA de Cascavel;  

CONSIDERANDO a Resolução n° 074/2014 do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de 

Cascavel PR, que define os parâmetros municipais para a inscrição das Entidades ou Organizações 

de Assistência Social, bem como serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no 

CMAS; 
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CONSIDERANDO a Resolução nº 021/2016 de 27/07/2016 – CMDCA que aprova os requerimentos 

de validação de Inscrição de Programas do CRAS CEU, CEU e do Programa de Aprendizagem para 

Adolescentes desenvolvido pela Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos - GUARDA 

MIRIM em parceria com a RENAPSI; a Renovação de Registro da Entidade GERAR e inscrição de 

seu Programa de Aprendizagem para Adolescentes; a Inscrição de Programa do CREAS IV e a 

readequação do Plano de Trabalho do CRAS Santa Cruz para CRAS Cancelli, conforme deliberação 

do CMDCA para que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias houvesse a regularização de pendências 

documentais e nova avaliação da plenária do Conselho; 

CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho do Centro de Atendimento Especializado em Neonato, 

Criança e Adolescente – CEACRI foi orientado tecnicamente pela Equipe Técnica da Secretaria 

Municipal de Saúde - SESAU, com emissão do Parecer Técnico Social n° 001 de 24/02/2017, de que 

o referido Plano está compatível com as Legislações e Normativas vigentes, e seguiu os trâmites 

deliberados pelo CMDCA, devidamente assinado pelo Técnico de Referência indicado pela SESAU 

através do Ofício n° 087/2017 de 24/02/2017; 

CONSIDERANDO o Ofício n° 1.373/2016 de 15/12/2016 – SEASO, no qual a Secretaria Municipal 

esclarece que a Oficina de Inclusão Digital ofertada pelo CRAS Cancelli é uma das modalidades de 

atendimento coletiva – Oficina Fechada do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – 

PAIF, realizada no espaço do Laboratório de Informática, onde são trabalhadas temáticas 

informativas, relacionadas à prevenção a violações de direitos, direito à cultura, ao esporte e lazer, 

direitos da criança e do adolescente, entre outras no âmbito do PAIF, assim como fez as adequações 

necessárias no Plano de Trabalho;  

CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho Bienal 2016/2018 do Centro da Juventude foi orientado 

pelas Equipes Técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, da Secretaria 

Municipal de Cultura – SEMUC e da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL, com emissão 

do Parecer Técnico Social Conjunto n° 01 de 24/02/2017, no qual informam que o referido Plano está 

compatível com as legislações e normativas apresentadas; 

CONSIDERANDO que o Plano de Trabalho Bienal 2017/2018 da Legião da Boa Vontade - LBV foi 

orientado pela Equipe Técnica da Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social da Secretaria 

Municipal de Assistência Social – SEASO, com emissão do Parecer Técnico Social Conjunto n° 001 

de 23/01/2017, no qual expõe que: 1) A Entidade LBV apresentou Plano de Trabalho Bienal 

2017/2018 não compatível com o serviço inscrito no Conselho Municipal de Assistência Social – 

CMAS, no qual tem a inscrição para executar o “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

para crianças de até 6 anos de idade”; 2) A técnica responsável pelo Setor de Monitoramento e 

Avaliação da DVSMAS em conjunto com a técnica da Divisão de Proteção Social Básica realizou 

reunião com a Entidade LBV para as devidas orientações conforme as legislações e normativas da 

Política de Assistência Social, para que a Entidade em tela realizasse as alterações necessárias no 

Plano de Trabalho Bienal 2017/2018 e 3) Conclui que o Plano de Trabalho da Entidade não está 

compatível com as legislações e normativas da Política de Assistência Social; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 041/2016, de 08 de dezembro de 2016, que aprova o registro da 

Entidade não Governamental CIEE – Cascavel PR e de seu Programa de Aprendizagem para 

adolescentes aprendizes na faixa etária de 14 a 17 anos, para desenvolver os seguintes cursos e 

arcos ocupacionais: Arco Ocupacional Administração para: Arquivista/arquivador (4151-05), 

Almoxarife (4141-05) e Auxiliar de Escritório (4110-05); Grande Grupo CBOs – Agentes, Assistentes e 

Auxiliares Administrativos: Auxiliar de Escritório em Geral (411005), Assistente Administrativo 

(411010), Atendente de Judiciário (411015), Auxiliar de Judiciário (411020), Auxiliar de Cartório 

(411025), Auxiliar de Pessoal (411030), Auxiliar de Estatística (411035), Auxiliar de Seguros 
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(411040), Auxiliar de Serviços de Importação e Exportação (411045); Programa de Aprendizagem em 

Serviços Comerciais e Varejo : Assistente de Vendas (CBO 354125) e Programa de Aprendizagem 

em Serviços de Varejo e Supermercados: Operador de Supermercados/ Repositor de Supermercados 

(CBO 521125). Assim como o Conselho deliberou que Entidade CIEE deveria entregar cópias dos 

Termos de Compromisso, expedidos pelo CNAP/MTE, conforme Portaria nº 1.005/2013 – MTE - 

Artigo 4º (...) § 1º, acompanhado do original para conferência, no prazo máximo 30 (trinta) dias da 

publicação da Resolução do Conselho que autorizou o registro/ inscrição no CMDCA, cientificando 

que caso não ocorresse à entrega deste documento, poderia haver a suspensão do registro ou 

inscrição expedida pelo Conselho; 

CONSIDERANDO que o CIEE protocolou junto ao CMDCA na data de 06/01/2017 o Ofício n° 

01/DIVCC/2017 de 05/01/2017, com entrega das cópias dos Termos de Compromisso junto ao 

Cadastro Nacional de Aprendizagem - CNAP do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE para 

Aprendizagem em serviços Administrativos 23 meses e 16 meses, Aprendizagem em Serviços 

Comerciais e Varejo e Aprendizagem em Serviços de Varejo e Supermercados, e na data de 

01/02/2017 o Ofício nº 01/2017 de 01/02/2017 com entrega da Declaração do Ministério do Trabalho e 

Emprego – MTE da validação do Cadastro do Curso de Aprendizagem em Serviços Administrativos 

16 meses – CBO n° 58714; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Registro, Inscrição, Validação e Renovação do CMDCA, no 

uso de suas atribuições conforme Resolução n° 033/2015 de 29 de julho de 2015 que reestrutura as 

Comissões Temáticas e Representações Externas do CMDCA, emitiu parecer favorável ao pleito das 

Unidades Governamentais e Entidades Não Governamentais, após análise da documentação 

recebida, com os seguintes indicativos: 1) VALIDAÇÃO BIENAL do Registro da Parceria da Entidade 

GUARDA MIRIM com RENAPSI e de Inscrição do Programa de Aprendizagem para Adolescentes de 

14 a 15 anos e 11 meses decorrente desta parceria; 2) VALIDAÇÃO BIENAL da Inscrição dos 

Programas do CRAS CEU e do CEU, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias); 3) RENOVAÇÃO 

QUADRIENAL do Registro da Entidade GERAR e Inscrição de seu Programa de Aprendizagem para 

Adolescentes de 14 a 17 anos e 11 meses, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias); 4) INSCRIÇÃO 

dos Programas supracitados do CREAS IV, CRAS CANCELLI e do CEACRI, pelo prazo de 180 (cento 

e oitenta dias); 5) RENOVAÇÃO da Inscrição do Programa do CENTRO DA JUVENTUDE, pelo prazo 

de 180 (cento e oitenta dias); 6) INDEFERIMENTO do pedido de Registro/ Inscrição da LBV, com 

formalização da deliberação do Conselho ao CMAS e demais Órgãos previstos no art. 90 do ECA, 

bem como à Entidade, para que tome as providências que entender cabíveis a novo pleito junto ao 

CMDCA; 7) PRORROGAÇÃO do prazo de mais 60 (sessenta) dias à Entidade CIEE, para que 

providencie a entrega dos documentos pendentes, cuja emissão depende do MTE. Oficiar a Entidade 

para conhecimento da deliberação do CMDCA e reforçar que somente poderá ofertar vagas para 

adolescentes aprendizes após seus cursos estarem devidamente cadastrados e habilitados no CNAP/ 

MTE; 8) FORMALIZAÇÃO de solicitação à GUARDA MIRIM, FAG, GERAR e CIEE, que a abertura de 

vagas para os Cursos de Aprendizagem ofertados, deve ser precedida de ampla divulgação junto à 

Rede Socioassistencial do Município de Cascavel, seguindo as orientações técnicas da Nota Técnica 

nº 02/2017/DRSP/SNAS/MDS - Orientação aos Conselhos Municipais de Assistência Social, às 

Entidades e Organizações de Assistência Social em relação às ações de promoção à integração ao 

mercado de trabalho; 9) SOLICITAÇÃO ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com 

cópia para as Entidades GERAR e CIEE, para que as mesmas providenciem a inscrição no CMAS, 

por serem legalmente constituídas como Entidades de Assistência Social, de acordo com seus 

Estatutos Sociais; 10) ENCAMINHAMENTO de pedido à SEASO e SESAU, com cópia ao Prefeito 

Municipal, para que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, busquem a solução das pendências de 
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regularização da emissão dos Certificados de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e Alvarás de 

Funcionamento, de todas as Unidades de Atendimento de Crianças e Adolescentes e suas Famílias 

vinculadas às duas Secretarias Municipais, que possuem Programas inscritos no CMDCA; 11) 

DELIBERE sobre a manutenção da exigência de entrega dos Atestados de Qualidade e Eficiência 

pela Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público e Conselho Tutelar, conforme prevê o art. 90 

do ECA - § 3º (incluído pela Lei nº 12.010/2009) “Os Programas em execução serão reavaliados pelo 

CMDCA, no máximo a cada 2 (dois) anos, constituindo-se critérios para renovação da autorização de 

funcionamento” – Inciso II (incluído pela Lei nº 12.010/2009) “a qualidade e eficiência do trabalho 

desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da 

Juventude” e art. 95 - “As entidades governamentais e não governamentais referidas no art. 90 serão 

fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares”. 

CONSIDERANDO a existência das pendências documentais abaixo relacionadas: ENTIDADE: 

Associação Educacional Espírita Lins de Vasconcellos – GUARDA MIRIM∕ Parceria com RENAPSI - 

Programa de Aprendizagem Profissional para Adolescentes – Arco de Aprendiz em setor Bancário 

Adolescentes Serviços Administrativos Cascavel – CBO 32426 - Programa de Proteção em Regime 

de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto - Público: Adolescentes de 14 a 15 anos e 11 meses; 

REQUERIMENTO: Validação de Registro de Parceria/Inscrição de Programa; PENDÊNCIAS: 

Justificativa de que solicitaram por Ofício aos referidos Órgãos, porém sem emissão até a presente 

data: Atestados de qualidade e eficiência expedidos pela Vara da Infância e da Juventude e do 

Ministério Público. ENTIDADE: Geração de Emprego Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional – 

GERAR - Programa de Aprendizagem Profissional para Adolescentes Arcos ocupacionais: 

Ocupações Administrativas – CBO 411010; Logística – CBO 391115; Comércio e Varejo – CBO 

521110; Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto, Público: 

Adolescentes de 14 a 17 anos e 11 meses; REQUERIMENTO: Renovação de Registro/Inscrição de 

Programa; PENDÊNCIAS: Justificativa e esclarecimentos através do Ofício n° 02/2017 de 17/02/2017 

que ainda não providenciaram as pendências abaixo, devido problemas com identificação do número 

predial do endereço da Entidade, que não existe, desta forma ensejando a necessidade de alteração 

do Estatuto Social com o endereço correto, o qual ficou pronto em 03/02/2017. Junto a Receita 

Federal solicitaram o novo CNPJ, contudo o prazo de emissão é de 90 (noventa) dias e deste 

depende a solicitação dos demais documentos: Cópia do Plano de Segurança contra incêndio válido; 

Cópia da Licença Sanitária Válida; Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal válido; A não entrega 

dos documentos abaixo relacionados, não foi justificada: Atestados de Antecedentes Criminais dos 

Membros da Diretoria com data válida; Atestados de qualidade e eficiência expedidos pela Vara da 

Infância e da Juventude e do Ministério Público. UNIDADE: CRAS CEU - Serviço de Proteção e 

Atendimento Integral à Família – PAIF; - Programa de Proteção em Regime de Orientação e Apoio 

Sociofamiliar; Público: Famílias; REQUERIMENTO: Validação de Inscrição; PENDÊNCIAS: Ofício da 

SEASO n° 157/2017 de 17/02/2017 com justificativa de que realizou o protocolo de vistoria n° 

2.2.01.15.0000932932-46 junto ao Corpo de Bombeiros, do qual dependem as demais liberações: 

Cópia do Plano de Segurança contra incêndio válido; Cópia da Licença Sanitária Válida; Cópia do 

Alvará de Funcionamento Municipal válido; Atestados de qualidade e eficiência expedidos pelo 

Ministério Público e VIJ. UNIDADE: Centro de Artes e Esportes Unificados – CEU - Programa de 

Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto; Política da Cultura; Política de 

Esporte e Lazer; Política de Assistência Social; Público: Crianças e Adolescentes; REQUERIMENTO: 

Validação de Inscrição; PENDÊNCIAS: Ofício da SEASO n° 166/2017 de 20/02/2017 com justificativa 

de que realizou o protocolo de vistoria n° 2.2.01.15.0000932932-46 junto ao Corpo de Bombeiros, do 

qual dependem as demais liberações: - Cópia do Plano de Segurança contra incêndio válido; Cópia 
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da Licença Sanitária Válida; Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal válido; Atestados de 

qualidade e eficiência expedidos pelo Ministério Público. UNIDADE: CREAS IV - Serviço de Proteção 

e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos - PAEFI; Programa de Proteção em Regime de 

Orientação e Apoio Sociofamiliar; Público: Crianças e Adolescentes com direitos violados e suas 

Famílias, conferindo máxima prioridade a crianças na faixa etária da primeira infância, conforme prevê 

o art. 13 - § 2° do ECA e da demanda reprimida oriunda do CREAS I, dos casos cujo endereço é da 

área de abrangência do CREAS IV. REQUERIMENTO: Inscrição; PENDÊNCIAS: Ofício da SEASO 

n° 194/2017 de 01/03/2017 com justificativa de que realizou o protocolo de vistoria junto ao Corpo de 

Bombeiros, do qual dependem as demais liberações – Of. n° 186/2017 de 24/02/2017 com serviço de 

PSCIP aprovado e Projeto protocolado aguardando vistoria, do qual depende a expedição de: Cópia 

do Plano de Segurança contra incêndio válido; Cópia da Licença Sanitária Válida; Cópia do Alvará de 

Funcionamento Municipal válido; Atestados de qualidade e eficiência expedidos pelo Ministério 

Público. UNIDADE: CRAS CANCELLI - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF; 

- Programa de Proteção em Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar; Público: Famílias; 

REQUERIMENTO: Inscrição; PENDÊNCIAS: Ofício da SEASO n° 156/2017 de 17/02/2017 com 

justificativa de que realizou o protocolo de vistoria n° 3.1.01.16.0000964292-30 junto ao Corpo de 

Bombeiros, do qual dependem as demais liberações: Cópia do Plano de Segurança contra incêndio 

válido; Cópia da Licença Sanitária Válida; Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal válido; 

Atestados de qualidade e eficiência expedidos pela Vara da Infância e da Juventude, Ministério 

Público e Conselho Tutelar. UNIDADE: Centro de Atendimento Especializado de Atenção à Saúde de 

Neonato, Criança e Adolescente – CEACRI - Programa de Proteção em Regime de Orientação e 

Apoio Sociofamiliar; Público: Famílias de crianças e adolescentes e casos especiais até 21 anos. 

REQUERIMENTO: Inscrição; PENDÊNCIAS: Ofício da SESAU n° 529/2016 de 28/12/2016 com 

justificativa de que aguardam a vistoria do Corpo de Bombeiros da qual depende as liberações da 

Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros; Atestados de qualidade e eficiência expedidos pela 

Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público e Conselho Tutelar. UNIDADE: CENTRO DA 

JUVENTUDE - Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto nas 

Políticas de Cultura e Esporte e Lazer com Oficinas Livres e Dirigidas e de Assistência Social com 

SCFV de 06 a 15 anos e de 15 a 17 anos. Público: Crianças e Adolescentes; REQUERIMENTO: 

Renovação; PENDÊNCIAS: Ofício da SEASO n° 1316/2016 de 06/12/2016 com justificativa de que 

aguardam a vistoria do Corpo de Bombeiros – do qual dependem as Licenças da Vigilância Sanitária 

e de Funcionamento. ENTIDADE: Legião da Boa Vontade – LBV - Programa de Proteção em Regime 

de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto; Público: Crianças de 0 a 6 anos, gestantes, nutrizes e suas 

famílias; REQUERIMENTO: Registro/ Inscrição; PENDÊNCIAS: Plano de Trabalho incompatível 

com as legislações e normativas da Política de Assistência Social e em desacordo com o SCFV para 

crianças de até 6 anos de idade inscrito no CMAS de Cascavel PR. ENTIDADE: Centro de Integração 

Empresa – Escola do Paraná – CIEE - Programa de Aprendizagem Profissional para Adolescentes –

Aprendiz em Serviços Administrativos 23 meses, Aprendiz em Serviços Administrativos 16 meses, 

Aprendiz em Serviços Comerciais e Varejo e Aprendiz em Serviços de Varejo e Supermercados - 

Programa de Proteção em Regime de Apoio Socioeducativo em Meio Aberto; Público: Adolescentes 

de 14 a 17 anos e 11 meses; REQUERIMENTO: Registro/ Inscrição; PENDÊNCIAS: Declaração de 

Cadastros e validação no MTE dos Cursos: Aprendizagem em Serviços Administrativos – 23 meses – 

CBO 58713; Aprendizagem em Serviços de Varejo e Supermercados  - CBO 58835; Aprendizagem 

em Serviços Comerciais e Varejo – CBO 58715.  

RESOLVE 
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Art. 1º – APROVAR a VALIDAÇÃO BIENAL do Registro da Parceria da Entidade GUARDA MIRIM 

com RENAPSI e de Inscrição do Programa de Aprendizagem para Adolescentes de 14 a 15 anos e 11 

meses decorrente desta parceria; VALIDAÇÃO BIENAL da Inscrição dos Programas do CRAS CEU e 

do CEU, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias); RENOVAÇÃO QUADRIENAL do Registro da 

Entidade GERAR e Inscrição de seu Programa de Aprendizagem para Adolescentes de 14 a 17 anos 

e 11 meses  e da Inscrição do Programa do CENTRO DA JUVENTUDE, pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta dias); INSCRIÇÃO dos Programas supracitados do CREAS IV, CRAS CANCELLI  e do 

CEACRI, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias). 

Art. 2° - INDEFERIR o pedido de Registro/ Inscrição da LBV, com formalização da deliberação do 

Conselho ao CMAS e demais Órgãos previstos no art. 90 do ECA, bem como à Entidade, para que 

tome as providências que entender cabíveis a novo pleito junto ao CMDCA. 

Art. 3° - PRORROGAR pelo prazo de mais 60 (sessenta) dias à Entidade CIEE, para que providencie 

a entrega dos documentos pendentes, cuja emissão depende do MTE. Oficiar a Entidade para 

conhecimento da deliberação do CMDCA e reforçar que somente poderá ofertar vagas para 

adolescentes aprendizes após seus cursos estarem devidamente cadastrados e habilitados no CNAP/ 

MTE. 

Art. 4° - FORMALIZAR solicitação à GUARDA MIRIM, FAG, GERAR e CIEE, que a abertura de 

vagas para os Cursos de Aprendizagem ofertados, deve ser precedida de ampla divulgação junto à 

Rede Socioassistencial do Município de Cascavel, seguindo as orientações técnicas da Nota Técnica 

nº 02/2017/DRSP/SNAS/MDS - Orientação aos Conselhos Municipais de Assistência Social, às 

Entidades e Organizações de Assistência Social em relação às ações de promoção à integração ao 

mercado de trabalho. 

Art. 5° - SOLICITAR ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com cópia para as 

Entidades GERAR e CIEE, para que as mesmas providenciem a inscrição no CMAS, por serem 

legalmente constituídas como Entidades de Assistência Social, de acordo com seus Estatutos Sociais. 

Art. 6° - ENCAMINHAR pedido à SEASO e SESAU, com cópia ao Prefeito Municipal, para que no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias, busquem a solução das pendências de regularização da emissão 

dos Certificados de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e Alvarás de Funcionamento, de todas as 

Unidades de Atendimento de Crianças e Adolescentes e suas Famílias vinculadas às duas 

Secretarias Municipais, que possuem Programas inscritos no CMDCA. 

Art. 7° - DELIBERAR pela manutenção da exigência de entrega dos Atestados de Qualidade e 

Eficiência pela Vara da Infância e da Juventude, Ministério Público e Conselho Tutelar, conforme 

prevê o art. 90 do ECA - § 3º (incluído pela Lei nº 12.010/2009) “Os Programas em execução serão 

reavaliados pelo CMDCA, no máximo a cada 2 (dois) anos, constituindo-se critérios para renovação 

da autorização de funcionamento” – Inciso II (incluído pela Lei nº 12.010/2009) “a qualidade e 

eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela 

Justiça da Infância e da Juventude” e art. 95 - “As entidades governamentais e não governamentais 

referidas no art. 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos 

Tutelares”. 

Art. 8° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cascavel, 09 de março de 2017. 

                                                                       

Valdair Mauro Debus 

Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 

 


