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                        RESOLUÇÃO n° 038/2016, de 10 de novembro de 2016. 

  

                    APROVA   encaminhamentos  referentes  à  entrega 
                                                 de relatórios  mensais   e   anual   pelas    Unidades 
                                                 Governamentais e Entidades  não  Governamentais 
                                                 ao CMDCA 

 
             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 6.278/2013 e alterada pela Lei 

Municipal n° 6.423/2014, no exercício de sua função deliberativa e controladora das 

ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Município de Cascavel PR, após discussão e deliberação da plenária em Reunião 

Ordinária de 09/11/2016, e: 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, no que couber; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2013, alterada pela Lei Municipal n° 

6.423/2014; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 019/2012 de 07/03/2012 – CMDCA, que dispõe 

sobre a entrega dos relatórios mensais ao Conselho; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 044/2014 de 04/09/2014 – CMDCA, que dispõe 

sobre o registro, inscrição, validação e renovação das Entidades e Programas 

Governamentais e não Governamentais no Conselho e quanto à exigência de entrega 

de relatório bienal ao CMDCA; 

CONSIDERANDO que o Município de Cascavel está implementando o Sistema IPM e 

que diante disso o acesso ao IRSAS (Sistema de Informação da Secretaria Municipal 

de Assistência Social – SEASO) atualmente utilizado pela grande maioria das 

Entidades registradas e Programas inscritos no Conselho, fato que exige adequações 

quanto aos prazos de entrega dos referidos relatórios ao CMDCA; 

CONSIDERANDO que o CMDCA já solicitou providências ao Executivo Municipal 

com vistas a viabilizar que todas as Políticas Municipais de atendimento a crianças e 

adolescentes e rede de atendimento vinculada a estas políticas, tenha acesso ao 

Sistema IPM para alimentação de dados de atendimento e emissão de relatórios para 
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entrega ao CMDCA e a este subsidiar para que possa exercer seu papel de controle 

social da Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

CONSIDERANDO que as Comissões de Monitoramento e Avaliação e de Registro, 

Inscrição, Validação e Renovação do CMDCA juntamente com os técnicos da gestão 

da SEASO discutiram o assunto em reunião e propuseram que: 1) Que as Unidades 

Governamentais e as Entidades não Governamentais registradas e com programas 

inscritos no CMDCA, entreguem os relatórios mensais do mês de Outubro extraídos 

do IRSAS ou o de praxe pelos que não possuem acesso ao IRSAS; 2) Após o mês de 

Outubro do corrente ano, os relatórios mensais fiquem com entrega pendente e 

condicionada a liberação do Sistema IPM, para a inserção dos dados no mesmo, e a 

consequente emissão de relatórios mensais e/ou outros relatórios condensados; 3) 

Quanto ao relatório anual de atividades, que o mesmo fique pendente, e seja 

entregue após análise da SEASO de sua emissão através do IRSAS e entrega ao 

CMDCA; 

CONSIDERANDO que na discussão realizada na plenária da Reunião Ordinária do 

CMDCA de 09/11/2016, decidiu-se que é preciso definir um prazo para que os dados 

sejam entregues ao Conselho.      

                             

RESOLVE 

 
Art. 1º – APROVAR os seguintes encaminhamentos quanto à entrega de relatórios 

mensais pelas Entidades não Governamentais e Unidades Governamentais: 1) Que 

as Unidades Governamentais e as Entidades não Governamentais registradas e com 

programas inscritos no CMDCA, entreguem os relatórios mensais do mês de Outubro 

extraídos do IRSAS ou o de praxe pelos que não possuem acesso ao IRSAS; 2) Após 

o mês de Outubro do corrente ano, os relatórios mensais fiquem com entrega 

pendente e condicionada a liberação do Sistema IPM, para a inserção dos dados no 

mesmo, e a consequente emissão de relatórios mensais e/ou outros relatórios 

condensados e 3) Quanto ao relatório anual de atividades, que o mesmo fique 

pendente, e seja entregue após análise da SEASO de sua emissão através do 

IRSAS. 

 

Art. 2° - OFICIAR SEASO e SEADM para que informem ao Conselho, sobre o prazo 

para a liberação de acesso e inserção de dados pelos usuários e a emissão de 
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relatórios através do Sistema IPM. Com essas informações, que o assunto retorne 

para discussão na Plenária do Conselho para os encaminhamentos necessários. 

                                  
Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

                              

 

      Cascavel, 10 de novembro de 2016. 

 

 

                                    Valdair Mauro Debus  
                                                       Presidente do CMDCA - Gestão 2015/2017 
 


