
 

 
RESOLUÇÃO N°. 011, de 12 de Março de 2014. 

 

APROVA ARQUIVAMENTO DE DENÚNCIA, RELATIVA AO ACOLHIMENTO FAMILIAR – 
FAMÍLIA ACOLHEDORA 

 
                      O 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. 6.278 de 20 

de Outubro de 2014, e deliberação da Plenária da Reunião Ordinária de 12/03/2014, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988; 
CONSIDERANDO o Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente – ECA, Lei Nº 8.069 de 

13 de Julho de 1990; 

CONSIDERANDO a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, aprovada pela 

Resolução Nº 109 de 11/11/2009 – CNAS; 

CONSIDERANDO a Lei Nº 6.278 de 20 de Outubro de 2013, que dispõe sobre a Política 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014 e Plano 

Plurianual - PPA – 2014/2017, através da Resolução Nº 048/2013 de 16/07/2013 – CMAS e 

Resolução Nº 058/2013 de 16/07/2013 – CMDCA; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 6.249/2013 de 24/07/2013, que dispõe sobre a criação 

do Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes 

à Convivência Familiar e Comunitária e o Plano Municipal de Enfrentamento à Violência Contra 

Crianças e Adolescentes; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal No. 6.286 de 22/10/2013, a qual dispõe sobre a implantação 

de Bolsa Auxílio para o Acolhimento de Crianças e Adolescentes em situação de risco pessoal 

e social, inseridas no serviço de acolhimento em Família Acolhedora e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que o CMDCA recebeu denúncia anônima, datada de 11 de novembro de 

2013, relativa ao Acolhimento Familiar – Família Acolhedora; 

CONSIDERANDO que por indicativo da Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação do 

CMDCA, após análise da referida denúncia, o Conselho encaminhou o Ofício No. 372/2013 de 

02/12/2013 à Secretaria Municipal de Assistência Social – SEASO, solicitando informações e 
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dados referentes ao Acolhimento Familiar - Família Acolhedora para realizar uma análise mais 

detalhada dos fatos denunciados; 

CONSIDERANDO que a SEASO encaminhou as informações e dados solicitados ao Conselho, 

através do Ofício No. 56/2014 de 20/01/2014; 

CONSIDERANDO que o acolhimento Institucional ou Familiar é medida excepcional, prevista 

no ECA, e que há necessidade urgente de uma atuação mais efetiva por parte do Judiciário, 

que precisa melhorar seu quadro técnico, bem como uma análise e avaliação dos índices de 

acolhimento e desacolhimento na efetivação das políticas públicas municipais; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação do CMDCA em 

conjunto com representantes da Comissão de Acolhimento instituída pela Portaria Municipal 

No. 04/2013 – SEASO de 12/11/2013 procedeu à análise dos dados e informações 

apresentados pela SEASO, a qual buscou identificar possíveis usuários que teriam sido 

vítimas, contudo, não conseguiu a confirmação dos fatos denunciados. Para tal, contou com o 

trabalho dos técnicos que atendem esse tipo de demanda; 

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

CMDCA, após discussão em Reunião realizada na data de 11/03/2014, na qual foram 

analisados os documentos apresentados pela SEASO, em resposta ao Ofício No. 372/2013 de 

02/12/2013 - CMDCA, relativo à denúncia do Acolhimento Familiar - Família Acolhedora de 

Cascavel PR: 1) FAVORÁVEL ao arquivamento da denúncia, com cópia ao 8ª. Promotoria de 

Justiça da Comarca de Cascavel, por considerar que a mesma não apresentou informações 

suficientes e materiais, para apuração dos fatos denunciados; 2) Envio de Ofício à SEASO, 

solicitando que apresente dados atualizados do Acolhimento Familiar – Família Acolhedora, 

nos mesmos moldes do Ofício 372/2013 – CMDCA, e inclua a prestação de contas das bolsas 

auxílio destinadas, de forma detalhada com os valores destinados para cada criança/ família; 3) 

Envio de Ofício à SEASO para que apresente relatório com a apresentação de dados relativos 

aos Serviços e Programas registrados/inscritos no CMDCA, contendo: tipificação do serviço, 

capacidade de atendimento, equipes previstas na legislação - NOB/SUAS/RH e equipes atuais 

existentes para atender a demanda existente; 4) Envio de Ofício à Defensoria Pública de 

Cascavel e do PR; Conselho Estadual e Nacional de Justiça, Procuradoria de Justiça de PR, 

Vara da Infância e da Juventude e 8ª. Promotoria de Justiça de Cascavel, solicitando em 

caráter de urgência e como prioridade absoluta, a contratação de equipes técnicas para o 

Judiciário - Cascavel PR. 

RESOLVE 

Art. 1º - APROVAR o arquivamento da denúncia referente ao Acolhimento Familiar – Família 

Acolhedora, com cópia ao 8ª. Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, por considerar 



que a mesma não apresentou informações suficientes e materiais, para apuração dos fatos 

denunciados; 

Art. 2º - ENCAMINHAR ofício à SEASO, solicitando que apresente dados atualizados do 

Acolhimento Familiar – Família Acolhedora, nos mesmos moldes do Ofício 372/2013 – 

CMDCA, e inclua a prestação de contas das bolsas auxílio destinadas, de forma detalhada com 

os valores destinados para cada criança/ família e para que apresente relatório com dados 

relativos aos Serviços e Programas registrados/inscritos no CMDCA, contendo: tipificação do 

serviço, capacidade de atendimento, equipes previstas na legislação - NOB/SUAS/RH e 

equipes atuais existentes para atender a demanda existente; Ofício à Defensoria Pública de 

Cascavel e do PR, Conselho Estadual e Nacional de Justiça, Procuradoria de Justiça de PR, 

Vara da Infância e da Juventude e 8ª. Promotoria de Justiça de Cascavel, solicitando em 

caráter de urgência e como prioridade absoluta, a contratação de equipes técnicas para o 

Judiciário - Cascavel PR. 

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

disposições em contrário. 

                                                                  Cascavel, 12 de Março de 2014. 

 

 

                                                                           Valdair Mauro Debus 

                                                                         Presidente do CMDCA 

 


