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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 
 

RESOLUÇÃO Nº 019/2012, de 07 de Março de 2012. 
 

      APROVA o Modelo de Relatório Mensal das Entidades Não Governamentais e  
    Governamentais que desenvolvem programas registrados no CMDCA, e outras 

providências. 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente – CMDCA de CASCAVEL - 
PR, em REUNIÃO ORDINÁRIA, realizada em 07 de Março de 2012, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei Municipal No. 5.142/2009, e: 
CONSIDERANDO o Artigo 227 da Constituição Federal de 1988: “É dever da família, da 
sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.”; 
CONSIDERANDO a Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências; 
CONSIDERANDO a Lei Municipal 5.142/2009; 
CONSIDERANDO a Resolução nº. 71 de 10 de junho de 2001 do CONANDA – Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – que dispõe sobre o registro das entidades 
não governamentais e programas governamentais de atendimento à criança e ao adolescente 
com previsão no Estatuto da Criança e do adolescente em seus artigos 90 e 91. 
CONSIDERANDO a Resolução nº. 74 de 13 de setembro de 2001 do CONANDA que dispõe 
sobre o registro e fiscalização das entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a 
assistência ao adolescente e à educação profissional. 
CONSIDERANDO a Deliberação nº. 019/2006 do CEDCA – Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – que orienta sobre os registros de entidades e programas junto aos 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
CONSIDERANDO a Resolução No. 015/2011 – CMDCA, que regulamenta o processo de 
inscrição dos programas que prestam atendimento a criança e ao adolescente; 
CONSIDERANDO a necessidade do CMDCA de realizar o acompanhamento dos programas 
desenvolvidos pelas Entidades Não Governamentais e Governamentais e que a SEASO 
desenvolveu um instrumental “RELATÓRIO MENSAL”, que será extraído do Sistema de 
Informação IRSAS, construído com a participação dos trabalhadores das Entidades Não 
Governamentais e Governamentais; 
CONSIDERANDO que após ter discutido com os trabalhadores das Entidades Governamentais 
e Não Governamentais, a SEASO sugere que o prazo para protocolo de entrega do relatório 
mensal junto ao CMDCA seja entre os dias 10 e 15 do mês subseqüente, considerando o 
primeiro prazo de entrega o mês de abril/2012, podendo ser solicitado os relatórios retroativos, 
referente aos atendimentos prestados nos meses de janeiro/ fevereiro e março/2012; 
CONSIDERANDO que SEASO informa também que algumas das Entidades Governamentais e 
Não Governamentais de atendimento a criança e ao adolescente, ainda não têm acesso ao 
IRSAS, e que para estas o prazo para a exigência do relatório mensal deverá se ampliado, 
considerando a necessidade de implantação do Sistema de Informação junto a essas e a 
capacitação de seus trabalhadores; 
CONSIDERANDO o parecer das Comissões de Projetos e Documentos e de Orçamento e 
Finanças do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, referente 



à análise dos relatórios mensais recebidos das Entidades registradas no CMDCA relativas aos 
meses deste ano de 2012 e do Ofício No. 094/2012 de 01/03/2012 – SEASO. 
 
 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º.  – APROVAR do Modelo de Relatório Mensal, apresentado pela SEASO; solicitar 
formalmente que a SEASO providencie a instalação do IRSAS nas Entidades que ainda não 
tenham acesso ao Sistema de Informação, para que possam entregar o relatório a partir de 
JUNHO, referente ao mês de MAIO/2012, e realize capacitação dos trabalhadores de todas as 
Entidades registradas no CMDCA; oficiar todas as Entidades registradas no CMDCA, que já 
tenham em funcionamento o Sistema de Informação IRSAS, informando que deverão entregar 
o Relatório Mensal extraído do IRSAS, a partir de ABRIL referente à Março, bem como os 
retroativos à Janeiro e Fevereiro/2012; dispensar a entrega dos relatórios mensais junto ao 
CMDCA, até os prazos supracitados, para que as Entidades possam dedicar mais tempo na 
agilização da nova sistemática de produção e apresentação de relatórios ao Conselho. 
Art. 2º. – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

                                                  Cascavel, 07 de Março de 2012. 
 
 
 

                                               Pedro Maria Martendal de Araújo 
   Presidente do CMDCA 

 
 
 
 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
  


