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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal  nº  6.278 de 11 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 No. 005/2016, de 04 de fevereiro de 2016. 

 

APROVA fluxograma de recebimento de 

denúncias pelo CMDCA, relativas a Entidades não 

Governamentais e Unidades Governamentais de 

atendimento à crianças e adolescentes. 

 

             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 03 de fevereiro de 2016, e:  

CONSIDERANDO a Lei Municipal n° 6.278/2014, art. 12, Inciso XI – Que dispõe como 

competência do CMDCA – “Receber petições, denúncias, representações ou queixas 

de qualquer pessoa por desrespeito ou descumprimento dos direitos assegurados às 

crianças e adolescentes, bem como tomar as providências que julgar necessárias”; 

CONSIDERANDO que cabe ao CMDCA realizar o registro de Entidade e Unidades de 

Atendimento, assim como o monitoramento e avaliação permanente de suas ações; 

CONSIDERANDO que situações de denúncias envolvendo crianças e adolescentes, 

não podem ficar aguardando reuniões da Mesa Diretiva, de Comissões e Ordinárias e 

Extraordinárias do CMDCA, pois se houver procedência há iminência de riscos para 

crianças e adolescentes do Município de Cascavel; 

CONSIDERANDO o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação do CMDCA, 

apresentado à plenária da Reunião Ordinária do CMDCA em 03/02/2016, com 

solicitação da apreciação e aprovação do fluxograma de recebimento de denúncias 

pelo CMDCA, relativas a Entidades não Governamentais e Unidades Governamentais 

de atendimento à crianças e adolescentes. 

 

                              RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR o Fluxograma de recebimento de denúncias pelo CMDCA, 

relativas a Entidades não Governamentais e Unidades Governamentais de atendimento 

à crianças e adolescentes, conforme segue: 
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FLUXOGRAMA 

FORMA DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO CMDCA 

 

Documentada, identificada e protocolada na Secretaria Executiva dos Conselhos/ 

CMDCA 

Documentada, anônima e entregue na Secretaria Executiva dos Conselhos/ CMDCA 

Por telefone, anônima e tomada por termo pela Secretaria Executiva dos Conselhos/ 

CMDCA 

                                                           ↕ 

MESA DIRETIVA CMDCA 

 

Analisa e oficia o representante da Entidade não Governamental ou Gestor Municipal, 

com cópia da denúncia, para que apresente informações e esclarecimentos ao CMDCA 

                                                           ↕ 

REPRESENTANTE DA ENTIDADE OU GESTOR MUNICIPAL 

 

Responde ao Ofício do CMDCA, no prazo de 2 (dois) dias úteis, com informações e 

esclarecimentos relativos a denúncia destinada  ao CMDCA 

                                                           ↕ 

MESA DIRETIVA CMDCA 

 

Analisa a resposta recebida do representante da Entidade ou Gestor Municipal e/ou 

mesmo não havendo resposta, no 3° dia útil procede o encaminhamento à Comissão 

de Monitoramento e Avaliação do CMDCA.                

                                                                         ↕ 

COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CMDCA 

 

Realiza a análise e as seguintes providências: 

 

SE NÃO PROCEDE A DENÚNCIA 

 

– Sugere à plenária “fechada” do CMDCA o arquivamento; 
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SE PROCEDE A DENÚNCIA 

 

– Sugere à plenária “fechada” do CMDCA, que: 

   _ Encaminhe Ofício com cópia da denúncia ao Conselho Tutelar do território e ao 

      Ministério Público para fiscalização; 

   _ Encaminhe ao Conselho Setorial, para conhecimento e providências que entender 

      cabíveis; 

   _ Comissão realiza monitoramento e avaliação à Entidade/ Unidade para 

acompanhamento; 

                                                            ↕ 

MESA DIRETIVA CMDCA 

 

Encaminha resposta ao denunciante, quando a denúncia estiver identificada, com 

cópias das informações recebidas pelo CMDCA. 

 

  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

      Cascavel, 04 de fevereiro de 2016. 

 

                                                                      

                                   Valdair Mauro Debus 

                                           Presidente do CMDCA – Gestão 2015/2017 


