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RESOLUÇÃO nº 004, de 05 de Fevereiro de 2014 

 

APROVA A VALIDAÇÃO BIANUAL DE REGISTROS NO CMDCA, DAS ENTIDADES 

NÃO GOVERNAMENTAIS E PROGRAMAS E SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS. 

 

                 O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 6.278 de 20 

de Outubro de 2013, e a deliberação da Reunião Ordinária, realizada em 05 de fevereiro de 

2014, e: 

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

ECA, que trata em seu artigo No. 90 - § 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;  

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.278/2013 que dispõe sobre a política municipal dos 

direitos da criança e do adolescente, artigo No. 34 - § 4º.; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 005/2013 do CMDCA que aprova parâmetros para 

validação anual, renovação quadrianual e requerimento de registro no CMDCA; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 74 do CONANDA de 13 de setembro de 2001, que 

dispõe sobre o registro específico e fiscalização das entidades não-governamentais de fins 

não econômicos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação 

profissional; 

CONSIDERANDO a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT , artigo 430, alterado pela 

Lei 10.097 de 2000, que preconiza sobre a formação técnica profissional desenvolvida por 

entidades de fins não econômicos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e 

à educação profissional; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal nº. 5.598/2005, que regulamenta a contratação de 

aprendizes; 

CONSIDERANDO as Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº. 723 de 

23/04/2012 – artigo 1º. - Criar o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional - CNAP, 

destinado ao cadastramento das entidades qualificadas em formação técnico-profissional 

metódica, definidas no art. 8º do Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005 e da 

Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego nº. 1.005 de 01/07/2013;  



CONSIDERANDO que ainda há pendências quanto a Validação Anual de Registros junto 

ao Conselho, do ano de 2013, deliberadas através da Resolução No. 098 de 04/12/2013 – 

CMDCA, que aprova novo prazo para entrega de alvarás de licença do corpo de bombeiros 

e da vigilância sanitária, referentes aos Serviços e Programas Governamentais da 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, da Secretaria Municipal de Saúde – 

SESAU (CAPSi)  e da Fundação Assis Gurgacz – FAG; 

CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação do 

CMDCA, que é Favorável, que a partir deste ano corrente, as validações de registro no 

Conselho sejam realizadas no máximo a cada dois anos, conforme previsão legal e não 

mais anualmente, com indicação de que ocorram adequações necessárias nas Resoluções 

Nº. 009, de 02 de março de 2011, que regulamenta o processo de registro no CMDCA das 

entidades não governamentais de fins não econômicos que pretendam executar Programas 

de aprendizagem profissional no município de Cascavel PR, bem como a Resolução No. 

005, de 06 de Fevereiro de 2013, que aprova parâmetros para validação anual, renovação 

quadrianual e requerimento de registro no CMDCA. 

RESOLVE 

Art. 1º - APROVAR a validação bianual de registros no CMDCA, a partir deste ano 

corrente de 2014, com a reformulação das Resoluções do CMDCA de Nº. 009, de 02 de 

março de 2011, que regulamenta o processo de registro no CMDCA das entidades não 

governamentais de fins não econômicos que pretendam executar Programas de 

aprendizagem profissional no município de Cascavel PR, bem como a Resolução No. 005, 

de 06 de Fevereiro de 2013, que aprova parâmetros para validação anual, renovação 

quadrianual e requerimento de registro no CMDCA. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

                                                              Cascavel, 05 de Fevereiro de 2014. 

 

 

                                                                        Valdair Mauro Debus 

                                                                      Presidente do CMDCA      

 




