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RESOLUÇÃO N°. 063, de 14 de Agosto de 2013. 

 

APROVA PROVIDÊNCIAS, VALIDAÇÃO E REGISTRO DE ENTIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS E DE ENTIDADES/ PROGRAMAS E SERVIÇOS 

GOVERNAMENTAIS. 

 

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

CMDCA de Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 

6.088 de 20 de Julho de 2012 e com base no Parecer da Comissão de Inscrição, 

Monitoramento e Avaliação do CMDCA, bem como Reunião Ordinária do Conselho realizada 

em 14/08/2013 de 2013, e: 

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

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 6.088/2012 que dispõe sobre a Política Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; 

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 036/2013 do CMDCA que aprova o Plano de Metas, 

referente  a entrega de alvarás de licença da vigilância sanitária e do corpo de bombeiros, 

pelas entidades governamentais e não governamentais, para validação anual e renovação 

quadrianual de registros no CMDCA; 

CONSIDERANDO as Resoluções No. 001/2013, 016/2013 e 041/2013 do CMDCA, que tratam 

do Cronograma dos Planos de Trabalho Anual 2013 e do relatório Anual de Atividades 2012; 

CONSIDERANDO a Resolução N° 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 a Portaria do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego Nº 615/2007, que 

cria o Cadastro Nacional de Aprendizagem, destinado à inscrição das entidades qualificadas 

em formação técnico-profissional metódica; 

CONSIDERANDO que os Planos de Trabalho Anual/2013 e Relatórios Anual de 

Atividades/2012 e demais documentos que foram apresentados pelas Entidades com vistas à 

VALIDAÇÃO de INSCRIÇÃO e no Caso do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI – SEASO/CREAS I para o REGISTRO junto ao CMDCA, em cumprimento aos prazos 

estabelecidos no Cronograma previsto pelo Conselho; seguiram os modelos aprovados pelo 

CMDCA através das Resoluções No.: 005/2013 de 06/02/2013 e 036/2013 de 08/05/2013 e 

apresentaram as informações do Programa de Proteção nos itens de identificação do 

programa, descrição, público alvo, capacidade de atendimento, previsão do número de 

crianças, adolescentes e famílias atendidas, metas, objetivos, cronograma de atividades, 

recursos financeiros a serem utilizados, recursos humanos envolvidos, abrangência territorial, 

articulação com a rede socioassistencial e intersetorial, forma de participação dos usuários e 

monitoramento e avaliação; 

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, após reuniões 

realizadas em 16/07, 06/08/2013 e 09/08/2013, nas quais apreciou os Pareceres Técnicos da 

Divisão do Sistema Municipal de Assistência Social - Setor de Monitoramento e Avaliação da 

Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO e a documentação entregue pelas 

Entidades Não Governamentais e Programas e Serviços Governamentais, com o objetivo de 

Validação Anual dos Registros junto ao CMDCA e de requerimento pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social – SEASO, do Registro do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 

PETI, desenvolvido pelo Centro de Referência de Assistência Social – CREAS I. 

 

RESOLVE 
 
Art. 1º.  - Quanto a Validação Anual de Registro no CMDCA, das seguintes Entidades/ 

Programas/Serviços:  

ENTIDADE/ 

SERVIÇO 

PROGRAMA DELIBERAÇÃO DO CMDCA 

CRAS VOLANTE Programa de Proteção em 

regime de orientação e apoio 

sociofamiliar e apoio 

socioeducativo em meio aberto 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 



Plano de Metas.  

CRAS 

INTERLAGOS 

Programa de Proteção em 

regime de orientação e apoio 

sociofamiliar e apoio 

socioeducativo em meio aberto 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

CRAS SANTA 

CRUZ 

Programa de Proteção em 

regime de orientação e apoio 

sociofamiliar e apoio 

socioeducativo em meio aberto 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

CRAS XIV DE 

NOVEMBRO 

Programa de Proteção em 

regime de orientação e apoio 

sociofamiliar e apoio 

socioeducativo em meio aberto 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

CRAS PERIOLO Programa de Proteção em 

regime de orientação e apoio 

sociofamiliar e apoio 

socioeducativo em meio aberto 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

CRAS 

CASCAVEL 

VELHO 

Programa de Proteção em 

regime de orientação e apoio 

sociofamiliar e apoio 

socioeducativo em meio aberto 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

PROGRAMA 

FAMÍLIA 

ACOLHEDORA 

Programa em Regime de 
Acolhimento Familiar 

 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 



 Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

Centro de 

Referência 

Especializado 

de Assistência 

Social – CREAS 

I 

Programa de Proteção em 

regime de orientação e apoio 

sociofamiliar 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

Centro de 

Referência 

Especializado 

de Assistência 

Social  

–  

CREAS II 

Programa Socioeducativo em 

regime de Liberdade Assistida e 

Prestação de Serviço à 

comunidade 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

EURECA I Programa de Proteção em 

regime de apoio socioeducativo 

em meio aberto 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

EURECA II Programa de Proteção em 

regime de apoio socioeducativo 

em meio aberto 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

Unidade de 

Acolhimento 

Institucional 

Feminina 

Programa de Proteção em 

Regime de Acolhimento 

Institucional 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 



Unidade de 

Acolhimento 

Institucional 

Masculina 

Programa de Proteção em 

Regime de Acolhimento 

Institucional 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

CAPS i Programa de Proteção em 

regime de atenção 

especializada em saúde da 

criança e do adolescente 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

CAPS AD Programa de Proteção em 

regime de atenção 

especializada em saúde da 

criança e do adolescente 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

CENTRO DA 

JUVENTUDE  

Programa de Proteção em 

regime de apoio socioeducativo 

em meio aberto 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

Fundação Assis 

Gurgacz 

- 

FAG 

Programa de Proteção em 

regime de apoio socioeducativo 

em meio aberto 

CONDICIONADA aos 

esclarecimentos abaixo, no 

prazo de 10 (dez) dias:  

 Item 6 – Plano de Ação – 

Origem dos recursos com 

discriminação de recursos 

próprios, oriundos dos 

convênios com empresas 

empregadoras dos 

adolescentes e outros... 



(valor de R$ 

87.000.000,00); 

 Esclarecer quanto ao 

número de adolescentes 

atendidos (total de 150), 

mesmo dado do ano 

anterior? 

 Informar se o adolescente 

Gabriel Moresco Prestes é 

usuário do Programa de 

Aprendizagem e em caso 

positivo, qual foi a forma 

de inclusão do mesmo no 

Programa (Cadastro 

Unificado da Agência do 

Trabalhador ou Cadastro 

de Vulnerabilidade Social 

e  Risco); 

 Informar qual o valor 

cobrado das Empresas 

Conveniadas e 

Contratantes de 

Adolescentes e sua base 

legal; 

Associação 

Educacional 

Lins de 

Vasconcelos  

– 

 “Guarda Mirim” 

Programa de Proteção em 

regime de apoio socioeducativo 

em meio aberto 

CONDICIONADA aos 

esclarecimentos e entrega de 

documentos abaixo, no prazo 

de 10 (dez) dias:  

 Quanto ao funcionamento 

do Programa de 

Integração ao Mundo do 

Trabalho, o qual consta no 

Parecer Técnico No. 039 

de 18/06/2013 como novo 

registro, sem que o 

mesmo tenha sido 



requerido junto ao 

Conselho; 

 Providenciar requerimento 

de validação anual com a 

Logo da Entidade e não a 

do CMDCA; 

 Item 9 – Plano de Ação: 

Discriminar os recursos 

pleiteados junto ao FIA 

Estadual – CEDCA/PR; 

 Ítem 8.6 (8.6.3 – Metas do 

Plano de Ação) – 

Clarificar;  

 Informar qual o valor 

cobrado das Empresas 

Conveniadas e 

Contratantes de 

Adolescentes e sua base 

legal; 

Associação 

Cascavelense 

de Amigos da 

Pastoral da 

Criança 

 –  

ACAPAC 

Programa de Proteção em 

regime de orientação e apoio 

sociofamiliar 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

Centro Social 

Beneficente 

Paróquia São 

Cristóvão - 

CEMIC 

Programa de Proteção em 

regime de orientação e apoio 

sociofamiliar e apoio 

socioeducativo em meio aberto 

FAVORÁVEL 

Lar dos Bebês 

Pequeno 

Peregrino 

Programa de Proteção em 

regime de Acolhimento 

Institucional 

FAVORÁVEL 



Associação 

Recanto da 

Criança 

Programa de Proteção em 

regime de Acolhimento 

Institucional e Residencial 

CONDICIONADA a entrega 

dos Alvarás do Corpo de 

Bombeiros e da Vigilância 

Sanitária até a data limite de 

17/09/2013, já prevista no 

Plano de Metas. 

APAE Programa de Proteção em 

regime de orientação e apoio 

sociofamiliar 

 

 

CONDICIONADA aos 

esclarecimentos abaixo, no 

prazo de 10 (dez) dias:  

 Quanto ao item 6 – Origem 

dos Recursos  e 7 (7.1, 7.2 

e 7.3), pois não são os 

destinados ao Programa 

registrado no CMDCA? 

 Porque o Plano de 

Trabalho Anual não foi 

extraído do IRSAS? 

 Qual a faixa etária dos 

usuários do Programa 

registrado junto ao 

CMDCA; 

OSCIP GERAR – 

GERAÇÃO DE 

EMPREGO 

RENDA E 

APOIO AO 

DESENVOLVI-

MENTO 

REGIONAL 

Programa de Proteção em 

regime de apoio socioeducativo 

em meio aberto 

CONDICIONADA aos 

esclarecimentos e entrega de 

documentos abaixo, no prazo 

de 10 (dez) dias:  

 Alvará de Licença da 

Vigilância Sanitária até a 

data de 17/09/2013; 

 Requerimento (Anexo II) 

com logomarca da 

Entidade e devidamente 

assinado; 

 Cópia do Alvará de 

funcionamento expedido 

pela Prefeitura Municipal 



de Cascavel; 

 Informar qual o valor 

cobrado das Empresas 

Conveniadas e 

Contratantes de 

Adolescentes e sua base 

legal; 

 

Art. 2º. – Quanto ao REGISTRO do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – PETI, 

desenvolvido pelo CREAS I – SEASO:  PARECER FAVORÁVEL. 

 

Art. 3º. – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

                                                              Cascavel, 14 de Agosto de 2013. 

 

 

 

 

                                                                      Valdair Mauro Debus 

                                                                    Presidente do CMDCA      

 


