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A SECRETARIA EXECUTIVA É 
CAMPO DE ESTÁGIO PARA 
ATUAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 

DE ENSINO MÉDIO E 
SUPERIOR EM SERVIÇO 

SOCIAL



AS FORMAS DE 
REGISTROS E DE 

ARQUIVOS DA 
DOCUMENTAÇÃO
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ATRIBUIÇÕES
SECRETARIA EXECUTIVA

Art. 18. A Secretaria Executiva terá por
atribuição oferecer apoio técnico,operacional e
administrativo ao Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA, devendo
para isso ser composta por assistente social,
agente administrativo e estagiários.

Parágrafo único. O Poder Executivo Municipal
deverá oferecer estrutura física, equipamentos,
materiais de expediente e funcionários do quadro
do Município de Cascavel.
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Regimento Interno - Art. 24

A Secretaria Executiva tem por atribuição
oferecer apoio administrativo, operacional e
técnico ao Conselho, devendo para isso ser
composta por assistente social, agente
administrativo e estagiários e para tal cabe ao
Conselho garantir a infra estrutura administrativa e
financeira para seu funcionamento.

§ 1º. O horário de atendimento da Secretaria
Executiva é das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30,
de segundas a sextas-feiras.
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Regimento Art. 24 - § 2º.
São incumbências da Secretaria Executiva do Conselho:
I – Receber e protocolar documentos e encaminhá-los à apreciação da Mesa
Diretiva
II - Emitir documentos e providenciar e entrega sob protocolo, por deliberação do
Conselho com anuência da Mesa Diretiva e assinatura do presidente ou
substituto
III – Manter atualizado o arquivo de documentos recebidos e expedidos, pautas,
atas, editais, resoluções, listas de presenças, termos de posse, documentos
eleições Conselho e Conselhos Tutelares, relatórios, documentos de
registro/validação e renovação de entidades não governamentais e serviços e
programas governamentais, documentos diversos.
IV – Gravar e fotografar as reuniões ordinárias e extraordinárias, mantendo o
registro
V – Redigir as pautas de reuniões e encaminhá-las no máximo três dias antes da
reunião aos Conselheiros
VI – Redigir as atas de reuniões ordinárias e extraordinárias e encaminhá-las até
no máximo três dias antes da reunião aos Conselheiros
VII – Prestar informações que lhe forem requisitadas
VIII – Apoiar e assessorar o Conselho e suas comissões, com informações
técnicas visando otimizar e garantir suas deliberações
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EXPEDIENTES RECEBIDOS

É toda a documentação recebida pela Secretaria Executiva
em forma de protocolo, que é encaminhada à Mesa
Diretiva do Conselho para os encaminhamentos e
providências necessárias.
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PAUTA
A pauta é a relação do expediente recebido pela Secretaria 

Executiva do CMDCA, analisado pela Mesa Diretiva que será 
deliberada pela Plenária.

 Apesar de ser detalhada, a pauta não é “engessada”. Ela
pode ser alterada em todos os seus aspectos levando em
conta os acontecimentos factuais que podem ocorrer após
sua elaboração.

 As pautas são o motivo das convocações das reuniões. Até
junho de 2012, estavam sendo publicadas como edital.
Entretanto, a partir do mês de junho de 2012 deixaram de
ser publicadas; e são encaminhadas por e-mail.

 São encaminhadas aos conselheiros, entidades, serviços e
convidados através de endereço eletrônico, com
antecedência de no máximo três dias antes da reunião.

 São impressas e arquivadas para que ao final do ano
sejam encadernadas em brochura e capa dura juntamente
com a ata e lista de presença;
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ATA
 É um documento público que contém a

transcrição e/ou registro, resumido e com
clareza, das ocorrências, deliberações,
resoluções e decisões de reuniões,
assembleias, fóruns, audiências públicas e
conferências, .

 Deve ser redigida de maneira que não seja
possível qualquer modificação posterior.

 Gravação de Reuniões já autorizada pelo
Conselho, para facilitar a transcrição após
audição pela SECON.
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 Confeccionadas pelo Agente Administrativo do
CMDCA, pela estagiária de Serviço Social do
CMDCA ou por alguém nominado;

 A partir de 2012 são impressas após alterações
das reuniões subsequentes, assinadas por quem
a lavrou e pelo presidente e arquivadas para que
ao final do ano sejam encadernadas em brochura
e capa dura juntamente com a pauta e lista de
presença;

 São disponibilizadas (em pdf) na página do
CMDCA, no site do Município.



19

LISTA DE PRESENÇA

QUORUM

Controle de quem esteve presente nas discussões e deliberações. 

Documento oficial de que o quorum foi atendido de acordo com a 
previsão legal.

Tipos de Listas adotadas atualmente:

Normal
Com detalhes para atender outras exigências

Número de membros necessários, existentes e/ou representados, numa
assembléia/ reunião, para que as decisões tomadas sejam válidas.


Número mínimo ou quantidade mínima de pessoas.

Lei Municipal 50 % mais um, ou seja quorum simples.
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PARECER

É o pronunciamento por escrito de uma
opinião técnica, que deve ser assinado e
datado, deve conter o nome e assinatura, sobre
determinada situação que exija conhecimentos
técnicos ou específicos.
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RESOLUÇÃO
Ato ou efeito de resolver. Decisão, deliberação,

propósito.

A Secretaria Executiva elabora, publica e arquiva as 
Resoluções em formato específico para publicação.

CONANDA - Resolução nº 116 - Dispõe sobre os Parâmetros para
Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dá outras providências

Art. 5º. Os atos deliberativos do Conselho dos Direitos da Criança e
do Adolescente deverão ser publicados nos órgãos oficiais e/ou na
imprensa local, seguindo as mesmas regras de publicação pertinentes aos
demais atos do Executivo.

Lei Municipal 6.268/13 – Art. 12, Inciso XX - Publicar todas as suas
deliberações e resoluções no Órgão Oficial do Município, seguindo o
mesmo trâmite adotado para publicação dos demais atos do Poder
Executivo Municipal;
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ATRIBUIÇÕES GERAIS DA SECRETARIA 
EXECUTIVA

 Atualização da página do CMDCA, no
site do Município e do FIA.
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REGIMENTO INTERNO 
CAPÍTULO V

DA PUBLICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES E 
RESOLUÇÕES

Art. 25 As deliberações e resoluções do Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente serão publicadas nos órgãos oficiais
e/ou na imprensa local, seguindo os mesmos trâmites para
publicação dos demais atos do Executivo, porém gozando de
absoluta prioridade.

§ 1º. As despesas decorrentes da publicação deverão ser garantidas
pelo Executivo Municipal, através de dotação orçamentária específica.

§ 2º. A aludida publicação deverá ocorrer na primeira oportunidade
subseqüente à reunião do Conselho na qual a decisão foi tomada ou a
resolução foi aprovada, cabendo à Presidência e à Secretaria
Executiva do Conselho as providências necessárias para que isto se
concretize.
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REGISTRO, VALIDAÇÃO E 
RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE 

ENTIDADES NÃO 
GOVERNAMENTAIS E INSCRIÇÃO 

DE PROGRAMAS NÃO 
GOVERNAMENTAIS E 
GOVERNAMENTAIS
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CAPÍTULO II – DAS ENTIDADES DE 
ATENDIMENTO 

Art. 90 - ECA
Art. 90. As entidades de atendimento são responsáveis pela
manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e
execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a
crianças e adolescentes, em regime de:
I - orientação e apoio sócio-familiar;
II - apoio sócio-educativo em meio aberto;
III - colocação familiar;
IV - acolhimento institucional; (Redação dada pela Lei nº 12.010, de
2009)
V - prestação de serviços à comunidade; (Redação dada pela Lei nº
12.594, de 2012)
VI - liberdade assistida; (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012)
VII - semiliberdade
VIII - internação. (Incluído pela Lei nº 12.594, de 2012)
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I - orientação e apoio sócio-familiar:

O regime de orientação e apoio sócio-familiar é o mais importante e o menos
praticado dos regimes de atendimento do ECA.
Isto ocorre devido à fragilidade da posição ocupada pela família no contexto das
políticas que presidem a estruturação do ramo social do Estado brasileiro.

Na aplicação - tanto das medidas protetivas como das medidas sócio-educativas -
é fundamental começar pela família.
A orientação refere-se à ajuda não-material à família: informação, orientação e
apoio psicossocial, jurídico e econômico.
O apoio sociofamiliar refere-se à ajuda material: renda mínima, cesta básica,
materiais de construção, vestuário, medicamentos e outros.

A finalidade desse regime é assegurar às crianças e adolescentes o 
direito à convivência familiar, evitando que dificuldades 

econômicas, pessoais e sociais dos pais ou responsáveis pela 
criança ou adolescente acabem por levar à ruptura desse vínculo 

tão importante para o normal desenvolvimento dos filhos.
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II - apoio sócio-educativo em meio aberto:

O termo sócio-educativo dos regimes - no contexto do ECA – constante no art.
90 - não se refere à implementação de medida judicial aplicada ao adolescente
infrator.

O sentido do termo, se refere ao trabalho social e educativo dirigido a crianças
e adolescentes fora dos regimes de institucionalização (abrigo e internação).

Nesse sentido, tais programas governamentais ou não-governamentais
desenvolvidos na comunidade são um poderoso instrumento de garantia às
crianças e adolescentes ao direito à convivência familiar e comunitária.

As ações se dão nas áreas de reforço escolar, apoio nutricional, 
preparação para o trabalho, esporte, atividades artístico-

culturais, educação para a saúde, para o meio-ambiente, para a 
cidadania e assim por diante. 



28

III - colocação familiar

A colocação em família substituta em regime de guarda, tutela ou
adoção é uma forma de quando exauridas todas as alternativas de
manter a criança em sua família natural - assegurar à criança o direito à
convivência familiar e comunitária.

Enquanto regime de atendimento praticado por uma entidade de
atenção direta em seu elenco de programas e ações, a colocação
emerge como uma forma de atenção alternativa ao abrigo, quando
este corre o risco de institucionalizar a criança de forma permanente.
Assim, é o caso de crianças com necessidades especiais e outras com
dificuldade de serem adotadas. Nesse caso, a entidade de atendimento
pode colocá-las em regime de colocação familiar sob-soldada (em
regime de guarda), visando assegurar-lhes uma alternativa à
permanência indefinida em uma instituição de abrigamento, como
freqüentemente ocorre nesses casos.

Ex.: Família Acolhedora
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IV – Acolhimento Institucional:

O acolhimento não é uma internação (privação de liberdade) de
crianças e adolescentes que não cometeram ato infracional. Trata-se,
na verdade, de uma medida de apoio residencial, afetivo e social
de caráter provisório até que a criança ou o adolescente atendido
possa retornar à sua própria família ou colocado em família substituta.

Por isso mesmo, o colhimento deve ser regido por uma estrita
observância do princípio da incompletude institucional, não
reproduzindo em seu interior formas de atendimento encontráveis na
comunidade. Existem exceções, no entanto, a esse princípio. A
principal delas é o caso de crianças com múltiplas deficiências
(paralisia cerebral, por exemplo), que passam a requerer estruturas
com adequados recursos de especialização.

Ex.: Recanto da Criança (Casas Lar), UAI Feminina e Masculina
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v – Prestação de Serviço à Comunidade (PSC)

A Prestação de Serviços à Comunidade é uma medida que, bem
aplicada, oportuniza ao adolescente a formação de valores e atitudes
construtivas, através de sua participação solidária no trabalho das
instituições (presta serviços à comunidade, sem remuneração,
como cumprimento de medida estipulada judicialmente, com
número de horas estipuladas em processo judicial), por ter
cometido ato infracional.

Requer o envolvimento da comunidade, da família, das organizações
governamentais e não-governamentais para recebê-lo e contribuir para
seu resgate social e comunitário.

Ex.: CREAS II
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VI – Liberdade Assistida (LA)

Desenvolvimento de um adequado conjunto de métodos e técnicas de
ação sócio-educativa e a estruturação de um adequado conjunto de
programas de atendimento de retaguarda nas áreas de
aconselhamento, terapia, reabilitação e, como não pode deixar de
ser, educação básica e profissional. A orientação e, quando
necessário, o apoio sócio-familiar, devem sempre estar presentes.

Exemplo: CREAS II
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VII  – Semiliberdade

A semiliberdade, enquanto regime de atendimento ao adolescente autor
de ato infracional, é a última alternativa antes que se recorra à
privação da liberdade.

É a primeira alternativa, quando se pensa na progressão de regime para
os adolescentes que se encontram internados.

O regime de semiliberdade é adequado tanto para adolescentes
primários, que não se pretende privar inteiramente da liberdade,
como para aqueles que, no regime de privação de liberdade, dão
mostras de ter condições já de retorno controlado ao convívio
humano mais amplo do que aquele existente no internato.

Ex.: PROGRAMA DE SEMILIBERDADE (CASA DE SEMILIBERDADE)
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VIII – Internação

O regime de internação consiste na privação da liberdade.

Exemplo: CENSE I e II
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Novas alterações no ECA:
Lei n° 13.046 de 01/12/2014

OBRIGAR ENTIDADES A TEREM, EM SEUS QUADROS, PESSOAL 
CAPACITADO PARA RECONHECER E REPORTAR MAUS-TRATOS DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

Lei n° 13.106 de 17/03/2015 
TORNAR CRIME VENDER, FORNECER, SERVIR, MINISTRAR OU 

ENTREGAR BEBIDA ALCOÓLICA A CRIANÇA OU A ADOLESCENTE

Lei n° 13.010 de 26/06/2015
ESTABELECER O DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 

SEREM EDUCADOS E CUIDADOS SEM O USO DE CASTIGOS 
FÍSICOS OU DE TRATAMENTO CRUEL OU DEGRADANTE ( LEI DA 

PALMADA) 
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§ 1º As entidades governamentais e não governamentais deverão
proceder à inscrição de seus programas, especificando os regimes
de atendimento, na forma definida neste artigo, no Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das
inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao
Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. (Incluído pela Lei nº
12.010, de 2009)

§ 2º Os recursos destinados à implementação e manutenção dos
programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações
orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de
Educação, Saúde e Assistência Social, dentre outros, observando-se o
princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente
preconizado pelo caput do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput
e parágrafo único do art. 4º desta Lei. (Incluído pela Lei nº 12.010, de
2009)
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§ 3º Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada
2 (dois) anos, constituindo-se critérios para renovação da
autorização de funcionamento: (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

I - o efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como às
resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado
expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do
Adolescente, em todos os níveis; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

II - a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo
Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância
e da Juventude; (Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)

III - em se tratando de programas de acolhimento institucional ou
familiar, serão considerados os índices de sucesso na reintegração
familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso.
(Incluído pela Lei nº 12.010, de 2009)
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Art. 91 – As Entidades Não Governamentais somente poderão
funcionar depois de registradas no CMDCA, o qual comunicará o
registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva
localidade.

§ 1º - Será negado o registro...

§ 2º - O registro terá validade máxima de 4 (quatro anos), cabendo ao
CMDCA, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação,
observado o disposto no § 1º deste artigo.
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LEI MUNICIPAL Nº 6.278/2013

CAPÍTULO IV

DAS ENTIDADES DE 
ATENDIMENTO 

GOVERNAMENTAIS
E NÃO GOVERNAMENTAIS
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RESOLUÇÃO N°. 044/2014 de
04 de setembro de 2014.

DISPÕE SOBRE OS PARÂMETROS PARA REQUERIMENTO DE

REGISTROS/ INSCRIÇÃO, VALIDAÇÃO BIANUAL E 

RENOVAÇÃO QUADRIANUAL NO CMDCA DE CASCAVEL – PR 
E REVOGA RESOLUÇÕES ANTERIORES.
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INSERIR CERTIFICADO DE 
REGISTRO EMITIDO

CERTIFICADO

Resolução 035/2012 
Define forma de expedição do número de registro
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CABE AO CMDCA ANALISAR E APROVAR
SOBRE A ESTRUTURA (fisica, RH,
documental...) OFERTADA PARA O
ATENDIMENTO!
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Justa Alves dos Anjos Chesca
e

Etelda Madsen

Assistentes Sociais – SECON / CMDCA

Obrigado!!!


