
 
 
VER RESOLUÇÃO 036 DE 08/05/2013 – CMDCA , “INCLUI ANEXO PLANO DE METAS 
REFERENTE A ENTREGA DE ALVARÁS DE LICENÇA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO 
CORPO DE BOMBEIROS, PARA VALIDAÇÃO E REVOCAÇÃO DE REGISTRO”  

 
RESOLUÇÃO N°. 005, de 06 de Fevereiro de 2013. 

 
 

APROVA PARÂMETROS PARA VALIDAÇÃO ANUAL, RENOVAÇÃO QUADRIANUAL E 

REQUERIMENTO DE REGISTRO NO CMDCA. 

 

                                       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. 6.088 de 

20 de Julho de 2012, e às deliberações da 1ª. Reunião Ordinária de 2013, realizada em 06 de 

Fevereiro de 2013, e: 

CONSIDERANDO a Constituição Federal de 1988, a qual preconiza em seu artigo 227 que a 

criança e o adolescente é prioridade absoluta; 

CONSIDERANDO o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, Lei nº 8.069 de 13 de junho 

de 1990; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº. 6.088 de 20/07/2012, que dispõe sobre a política 

municipal dos direitos da criança e do adolescente; 

CONSIDERANDO a Lei 12.594 de 18 de janeiro de 2012 - Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo – SINASE; 

CONSIDERANDO a Resolução do CONANDA nº 137 de 21 de janeiro de 2010; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 71 de 10 de junho de 2011 do Conselho Nacional dos 

Direitos da criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o registro de entidade 

não governamentais e da inscrição de programas de proteção e socio-educativo das Entidades 

Governamentais e Não Governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 74 de 13 de Setembro de 2011 do Conselho Nacional dos 

Direitos da criança e do adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o registro de entidades 

sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação 

profissional, e dá outras providências;  

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL N.º 6.088 de 20 de Julho de 2012 
Rua: Paraná, 5000 - Centro - Cascavel PR FONE: (45) (3321-2273) 



CONSIDERANDO a Resolução Nº. 009, de 02 de março de 2011, que 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; 

CONSIDERANDO a Resolução Nº. 004/2011 do CEDCA, que dispõe sobre as diretrizes 

básicas para a prática esportiva tendo em vista o Direito Fundamental ao esporte e à 

formação/profissionalização de crianças e adolescentes atletas em conformidade com o 

ordenamento jurídico especial no estado do Paraná; 

CONSIDERANDO que o Fluxograma e os Roteiros Padrão do Plano de Trabalho Anual e do 

Relatório Anual de Atividades do CMDCA, consistem em ferramentas de trabalho que 

facilitarão na organização do trabalho, na definição de papéis e responsabilidades, bem como 

na orientação às Entidades Governamentais e Não Governamentais, na validação anual, na 

renovação e requerimentos de registro no CMDCA; 

CONSIDERANDO que a definição de parâmetros para validação anual, renovação quadrianual 

e requerimento de registros no CMDCA, de Entidades/Unidades Governamentais e Não 

Governamentais que desenvolvem Programas de Proteção e/ou Programas Socioeducativos, 

junto ao CMDCA, é um instrumento de orientação e padronização de documentos junto ao 

CMDCA, visando garantir a qualidade no atendimento de crianças e adolescentes; 

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

análise dos documentos que dispõem sobre o Registro de Entidades/Unidades 

Governamentais e Não Governamentais junto ao CMDCA, com a participação de técnicos de 

Secretarias Municipais que desenvolvem ações direcionadas à crianças e adolescentes 

Conselho Municipal dos Direitos da , em reunião realizada em 31/01/2013, apresentou 

PARECER FAVORÁVEL que sejam definidos parâmetros para conceder às Entidades/ 

Unidades Governamentais e Não Governamentais, a validação anual, renovação quadrianual e 

registros junto ao CMDCA; 

RESOLVE 

1º. – APROVAR os parâmetros abaixo, para realizar a validação anual, renovação quadrianual 

e requerimento de registros no CMDCA, de Entidades/Unidades Governamentais e Não 

Governamentais que desenvolvem Programas de Proteção e/ou Programas Socioeducativos: 

 

I – As Entidades/Unidades Governamentais e Não Governamentais que desenvolvem 

Programas de Proteção e/ou Programas Socioeducativos deverão desenvolver  suas ações em 

consonância com o que dispõe a Lei Nº. 6.088 de 20/07/2012, Capítulo V, Artigos 100 à 104; 

 



II - Cumprir o Fluxograma do Plano de Trabalho Anual e do Relatório Anual de Atividades do 

CMDCA (ANEXO I), e proceder a entrega dos seguintes documentos, respeitados os prazos 

estipulados no Cronograma do Plano de Trabalho Anual e Relatório Anual de Atividades : 

 

2.1 – Entidades Governamentais: 

2.1.1 - Requerimento, datado e assinado pelo representante legal da Entidade, conforme 

formulário padrão (ANEXO II); 

2.1.2 - Cópia do cartão de inscrição no CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

2.1.3 - Cópia da Certidão de Licença Sanitária, atualizada 

2.1.4 - Plano de Trabalho Anual, conforme roteiro padrão (ANEXO III); 

2.1.5 - Relatório Anual de Atividades, conforme roteiro padrão (ANEXO IV); 

 

2.2  – Entidades Não Governamentais: 

2.2.1 - Requerimento, datado e assinado pelo representante legal da Entidade, conforme 

formulário padrão (ANEXO II); 

2.2.2. - Cópia do Estatuto registrado no Livro “A” do cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, na forma da Lei ou, no caso de renovação, declaração de que não houve alterações 

estatutárias;   

2.2.3 - Cópia da Ata de Eleição e Posse dos membros da atual diretoria devidamente 

registrada no Livro “A” do cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;  

2.2.4 - Relação nominal dos membros da atual diretoria com número de RG, CPF e endereço, 

assinada pelo dirigente da entidade; 

2.2.5 - Prova de capacidade de auto-manutenção Art. 90-ECA) e declaração de fonte de 

recursos;  

2.2.6 - Cópia do cartão de inscrição no CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

2.2.7 - Cópia da Certidão de Licença Sanitária, atualizada;  

2.2.8 - Cópia da Licença do Corpo de Bombeiros, atualizada;  

2.2.9 - Cópia do Alvará de Funcionamento, atualizado;  

2.2.10 - Cópia da lei de Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal (se houver);  

2.2.11 - Cópia do certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), expedido 

pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS), Ministério da Educação 

(MEC) e/ou Ministério da Saúde (MS), conforme a Lei Federal No. 12.101/2009 (se houver); 

2.2.12 - Plano de Trabalho Anual, conforme roteiro padrão (ANEXO III); 

2.2.13 - Relatório Anual de Atividades, conforme roteiro padrão (ANEXO IV).  

 



III - Quando houver requerimento de novo registro, há isenção da entrega do Relatório Anual 

de Atividades; 

 

IV – Para deliberação sobre as validações e renovações de registros no CMDCA, o Conselho 

deverá: 

4.1 - Após o protocolo das Entidades/Unidades de atendimento junto à Secretaria Executiva, 

em conformidade com os prazos estabelecidos no Cronograma do Plano Anual de Trabalho e 

Relatório Anual de Atividade, realizar a avaliação da documentação através da Comissão de 

Inscrição, Monitoramento e Avaliação, que elaborará parecer para apreciação da plenária do 

CMDCA; 

4.2 - Realizar o arquivamento dos documentos, garantindo o acesso a estes sempre que se 

fizer necessário, em função do exercício do controle social; 

4.3 - Informar aos Conselhos Tutelares, Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude a 

as suspensões  ou cancelamentos de registros realizados; 

 

V – Para deliberação sobre pedido de inscrição o CMDCA deverá: 

5.1 -  Receber e analisar os pedidos de inscrição e a documentação respectiva; 

5.2 - Avaliar a documentação e proceder visita à Entidade/Unidade de atendimento através da 

Comissão de Inscrição, Monitoramento e Avaliação, que elaborará parecer para apreciação da 

Plenária do CMDCA; 

5.3 - Pautar, apreciar e aprovar o parecer da Comissão em Reunião Plenária do CMDCA; 

5.4 - Informar aos Conselhos Tutelares, Ministério Público e Juizado da Infância e Juventude os 

registros e cancelamentos realizados; 

5.5 - Realizar o arquivamento dos documentos, garantindo o acesso a estes sempre que se 

fizer necessário, em função do exercício do controle social; 

Observação:  

- A execução do previsto neste item, obedecerá à ordem cronológica de apresentação do 

requerimento de inscrição; 

- O processo entre o recebimento do pedido de inscrição e deliberação da plenária terá o prazo 

mínimo de 30 (trinta) dias e no máximo 60 (sessenta) dias; 

 

VI – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá estabelecer plano 

de acompanhamento e fiscalização das Entidades/Unidades de atendimento a crianças e 

adolescentes inscritos, gerando relatório de visita que será apreciado pela Comissão de 

Inscrição, Monitoramento e Avaliação e encaminhado à Plenária do Conselho para análise e 

providências necessárias; 



 

VII - Encaminhamento de cópia da Resolução, com as novas deliberações do CMDCA, às 

Secretarias Municipais para conhecimento e orientação às Entidades/ Unidades de 

atendimento à crianças e adolescentes em situação de validação ou renovação de registros e 

àquelas que venham requerer registro no CMDCA de Cascavel.  

 

Art. 2º - REVOGAR as Resoluções 015/2011 de 16/03/2011 e Resolução 012/2012 de 

14/02/2012; 

 

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

disposições em contrário. 

Cascavel, 06 de Fevereiro de 2013. 

 

                                                                           Valdair Mauro Debus 

                                                                         Presidente do CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 
 

FLUXOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO ANUAL E DO RELATÓRIO ANUAL DE 
ATIVIDADES – CMDCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                          ↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          ↓ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                
 
 
 
 
 

SECRETARIA AFIM 
(SEASO, SEMEL, SESAU, SEMUC, SEMDEC, 

...) 
 
Prestar apoio técnico as Entidades/Unidades no 
processo de elaboração do Plano de Trabalho 
Anual e Relatório Anual de Atividades conforme 
parâmetros definidos pelo CMDCA. 
 

ENTIDADE/ UNIDADE 
 

Elabora o Plano de Trabalho para o ano vigente, 
e o Relatório de Atividades do ano anterior, 
conforme roteiro padrão aprovado pelo CMDCA. 
Entrega a referida documentação, acompanhada 
do Estatuto Social ou Projeto Político Pedagógico 
na SECRETARIA AFIM. 
 

 
SECRETARIA AFIM 

(SEASO, SEMEL, SESAU, SEMUC, SEMDEC, 
...) 

 
Recepciona o Plano de Trabalho Anual e o 
Relatório Anual de Atividades, realiza as 
correções e organiza uma agenda para 
atendimento personalizado da Entidade/Unidade. 



 
   ↓ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                  

                                 ↓ 
 
 
 
                                                                        

 
 

 

                                                                             → 
                                       ↓                                ↓ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                         ↓ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ENTIDADE/UNIDADE 
 

Dirige-se à SECRETARIA AFIM conforme 
horário previamente agendado, para receber as 
orientações de correção do Plano e Relatório. 
Realiza as correções, e encaminha para a 
SECRETARIA AFIM, através de ofício: duas vias 
originais do Plano e do Relatório corrigidos e 
assinados pelo seu representante legal. 

ENTIDADE/UNIDADE 
 

Protocola junto ao CMDCA uma via original 
do Plano de Trabalho Anual e do Relatório 
Anual de Atividades, com carimbo de 
“Submetido à Análise da (nome da 
Secretaria)”, juntamente com os demais 
documentos necessários para a validação, 
renovação ou novo registro no CMDCA. 
 
 

SECRETARIA AFIM 
(SEASO, SEMEL, SESAU, SEMUC, 

SEMDEC, ...) 
 

Reavalia o Plano e o Relatório, verifica se a 
documentação está em conformidade com 
as exigências do CMDCA. Em caso positivo 
devolve uma via dos documentos para a 
Entidade/ Unidade, com carimbo de 
“Submetido à Análise da (nome da 
Secretaria)” e envia Parecer Técnico ao 
CMDCA. 

           CMDCA/SECRETARIA EXECUTIVA 
 

Recepciona e protocola o Parecer Técnico da 
SECRETARIA AFIM, bem como o Plano de 
Trabalho, o Relatório Anual de Atividades e 
demais documentos necessários para a 
validação, renovação ou novo registro no 
CMDCA. 

CMDCA 
 

Comissão de Inscrição, Monitoramento e 
Avaliação do CMDCA analisa e avalia os 
documentos e elabora parecer para apreciação e 
aprovação da Plenária do CMDCA. Plenária 
aprecia e aprova ou não e publica sua decisão 
através de Resolução e providencia sua 
publicização. Se aprovado, CMDCA emite 
CERTIFICADO DE REGISTRO 



 
 
 
 

ANEXO II 
 

REQUERIMENTO 

 
 
ILMO (A) SENHOR(A) 
XXXXXX 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE DE CASCAVEL 
 
Entidade/ Unidade:_____________________________________________________________ 
 

Conforme o artigo 90, parágrafo único da Lei Federal número 8069/90- Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a Entidade/ Unidade  acima nominada,  requer ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA: 
 
(   ) Registro 
(   ) Validação Anual do Registro 
(   ) Renovação Quadrianual do Registro 
 
1. PROGRAMA: 
 
(   ) Proteção 
 
REGIME: 
 
a) (    ) Orientação e Apoio Sociofamiliar  
b) (    ) Apoio Socioeducativo em Meio Aberto  
c) (    ) Colocação Familiar 
d) (    ) Acolhimento Institucional 
e) (    )  Atenção Especializada em Saúde da Criança e do Adolescente 
 
2. PROGRAMA: 
 
(  ) Socieducativo 
 
REGIME: 
 
a)  (   ) Liberdade Assistida/Prestação de Serviço à Comunidade 
b) (   ) Semiliberdade 

c) (    ) Internação 
    

Cascavel, ________ de _____________de ______. 
    

                                                    
                                                                          ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO  III  

PLANO DE TRABALHO ANUAL 

TIMBRE DA ENTIDADE 

1. IDENTIFICAÇÃO UNIDADE EXECUTORA 

Unidade Executora/Razão Social       C.N.P.J.       

Endereço      (DDD) Telefone/Fax      

Cidade      UF CEP       E-mail Institucional      

Nome do responsável pela Unidade 

C.P.F.       Data de Nascimento       

R.G. /Órgão expedidor. Cargo E-mail do responsável 

Endereço completo CEP  (DDD) Tel./Fax 

2. IDENTIFICAÇÃO UNIDADE MANTENEDORA (quando houver) 

Unidade Mantenedora/Razão Social       C.N.P.J.  

Endereço       (DDD) Telefone/Fax  

Cidade UF CEP E-mail Institucional 

Nome do responsável pela Unidade  

C.P.F.       Data de Nascimento       

R.G. /Órgão expedidor. Cargo E-mail do responsável 

Endereço completo CEP  (DDD) Tel./Fax 

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS E/OU INSTITUCIONAIS 

 Descrever sobre as finalidades estatutárias e/ou institucionais da Unidade e como esta Unidade vem 
historicamente executando-as.  

4. OBJETIVO GERAL 

Descrever sobre o objetivo geral da Unidade. 

4.1 Objetivos Específicos 

Elencar os objetivos específicos da Unidade. 

5. METAS  

Definir as metas a serem alcançadas pela Unidade, visando o aprimoramento da execução dos serviços, 
programas, projetos e benefícios. 

6. ORIGEM DOS RECURSOS 



FONTE VALOR ANUAL (R$) 

Ex: FIA Municipal 40.000,00 

Recursos Próprios 50.000,00 

TOTAL GERAL 90.000,00 

7. INFRAESTRUTURA 

7.1 Recursos Físicos 

RECURSOS FÍSICOS QUANTIDADE 

Ex: Recepção com 22,5 m² 01 

Sala de Atendimento individualizado com 15,0 m² 03 

7.2 Recursos Materiais 

RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES QUANTIDADE 

Ex: Computador com acesso a internet 02 

Automóvel 01 

7.3 Recursos Humanos 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS SEMANAIS 

João da Silva Assistente Social CLT 30 

8. IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO (obs: para cada programa deverá ser preenchido 
um quadro específico). 

8.1.  Nome do Programa de Atendimento 

Descrever o nome oficial, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

8.1.1 Endereço do Programa de Atendimento 

Descrever o endereço completo onde se realiza o atendimento deste Programa. 

8.2 DESCRIÇÃO 

Descrever no que consiste este Programa, desenvolvido pela Unidade, demonstrando a qual política setorial este trabalho está 
vinculado, e como se dá a integração com a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

8.3 PÚBLICO ALVO 

Descrever qual é o público-alvo atendido por este Programa, constando segmento, faixa etária, situação, etc.. 

8.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

Descrever a capacidade de atendimento deste Programa. 

8.5 PREVISÃO DO NÚMERO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS ATENDIDAS 

Descrever o número de crianças, adolescentes e famílias que serão atendidas mensalmente, considerando a média dos últimos 
06 meses. 

8.6 METAS 

Definir as metas a serem alcançadas pelo programa, considerando os resultados do monitoramento e avaliação. 

8.7 OBJETIVOS 

Descrever os objetivos deste Programa. 

8.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Objetivos Descrição das Atividades Mês 
Inicial 

Mês Final 

Copiar os objetivos citados 
acima no item 8.7. 

Elencar as atividades que serão realizadas para alcançar cada 
um dos objetivos deste Programa. 

01/2012 12/2012 

8.9 RECURSOS FINANCEIROS A SEREM UTILIZADOS 

Descrever qual o montante de recursos financeiros que são utilizados para manutenção deste Programa. 



FONTE VALOR ANUAL (R$) 

Ex: FIA Municipal 10.000,00 

Recursos Próprios 20.000,00 

TOTAL GERAL 30.000,00 
 

8.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
 

Descrever quais os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste Programa. 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS SEMANAIS 

João da Silva Assistente Social CLT 10 
 

8.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Descrever qual é a abrangência territorial deste Programa. 

8.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL 

Descrever se este serviço realiza ações em conjunto com a rede socioassistencial e intersetorial. 

8.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Descrever como os usuários deste Programa participam na elaboração dos critérios, na definição das prioridades, no 
desenvolvimento do trabalho, e na avaliação da qualidade dos serviços prestados, demonstrando as estratégias que serão 
utilizadas em todas as etapas do Plano: elaboração, execução, avaliação e monitoramento.  

8.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Descrever como este Programa é monitorado e avaliado pela equipe da própria Unidade e por órgãos externos. Quais os 
instrumentos utilizados para o registro das informações, qual a periodicidade da elaboração de relatórios quantiqualitativos, 
quem tem acesso a estes produtos do monitoramento e avaliação interna, se há monitoramento e avaliação de órgãos externos, 
quais os indicadores de monitoramento e avaliação. 

9. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas neste documento 
são expressão da verdade e possuem Fé Pública. 

     ,   /     /     

Local e data 

Nome do Responsável Legal 

Nome da Unidade 

 
 

ANEXO IV  

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES 

1. IDENTIFICAÇÃO UNIDADE EXECUTORA 

Unidade Executora/Razão Social       C.N.P.J. 

Endereço       (DDD) Telefone/Fax  

Cidade UF CEP E-mail Institucional 

Nome do responsável pela Unidade      

C.P.F.       Data de Nascimento       

R.G. /Órgão expedidor Cargo E-mail do responsável 

Endereço completo CEP (DDD) Tel./Fax 

2. IDENTIFICAÇÃO UNIDADE MANTENEDORA (quando houver) 

Unidade Mantenedora/Razão Social       C.N.P.J. 

Endereço       (DDD) Telefone/Fax  

Cidade UF CEP  E-mail Institucional 



Nome do responsável pela Unidade       

C.P.F.       Data de Nascimento       

R.G. /Órgão expedidor. Cargo  E-mail do responsável 

Endereço completo CEP  (DDD) Tel./Fax 

3. FINALIDADES ESTATUTÁRIAS E/OU INSTITUCIONAIS 

Descrever sobre as finalidades estatutárias e/ou institucionais da Unidade e como esta Unidade vem historicamente 
executando-as.  

4. OBJETIVO GERAL 

Descrever sobre o objetivo geral da Unidade. 

4.1 Objetivos Específicos 

Elencar os objetivos específicos da Unidade. 

5. METAS 

Descrever sobre as metas que foram planejadas e tiveram êxito, além daquelas que não foram previstas, mas que 
foram alcançadas, e também as metas que não foram realizadas justificando os motivos. 

6. ORIGEM DOS RECURSOS 

FONTE VALOR ANUAL (R$) 

Ex: FIA Municipal 40.000,00 

Recursos Próprios 50.000,00 

TOTAL GERAL 90.000,00 

7. INFRAESTRUTURA 

7.1 Recursos Físicos 

RECURSOS FÍSICOS QUANTIDADE 

Ex: Recepção com 22,5 m² 01 

Sala de Atendimento individualizado com 15,0 m² 03 

7.2 Recursos Materiais 

RECURSOS MATERIAIS PERMANENTES QUANTIDADE 

Ex: Computador com acesso a internet 02 

Automóvel 01 

7.3 Recursos Humanos 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS SEMANAIS 

João da Silva Assistente Social CLT 30 



8.IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO EXECUTADO (obs:para cada programa deverá ser 
preenchido um quadro específico). 

8.1.  Nome do Programa de Atendimento 

Descrever o nome oficial, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

8.1.1 Endereço do Programa de Atendimento 

Descrever o endereço completo onde se realiza o atendimento deste Programa. 

8.2 DESCRIÇÃO 

Descrever no que consiste este Programa, desenvolvido pela Unidade, demonstrando a qual política setorial este trabalho está 
vinculado, e como se dá a integração com a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

8.3 PÚBLICO ALVO 

Descrever qual foi o público-alvo atendido por este Programa, constando segmento, faixa etária, situação, etc.. 

8.4 CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 

Descrever qual foi a capacidade de atendimento deste Programa. 

8.5 NÚMERO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E FAMÍLIAS ATENDIDAS 

Descrever o número de crianças, adolescentes e famílias que foram atendidas mensalmente, considerando a média anual. 

8.6 METAS 

Definir as metas que foram alcançadas pelo programa, considerando os resultados do monitoramento e avaliação. 

8.7 OBJETIVOS 

Descrever quais foram os objetivos deste Programa. 

8.8 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

Objetivos Descrição das Atividades Mês 
Inicial 

Mês Final 

Copiar os objetivos citados 
acima no item 8.7. 

Elencar as atividades que foram realizadas para alcançar cada 
um dos objetivos deste Programa. 

01/2012 12/2012 

8.9 RECURSO FINANCEIRO UTILIZADO 

Descrever qual o montante de recursos financeiros que foi utilizado para manutenção deste Programa. 

FONTE VALOR ANUAL (R$) 

Ex: FIA Municipal 10.000,00 

Recursos Próprios 20.000,00 

TOTAL GERAL 30.000,00 
 

8.10 RECURSOS HUMANOS ENVOLVIDOS
 

Descrever quais foram os recursos humanos envolvidos no desenvolvimento deste Programa. 

NOME CARGO/FUNÇÃO VÍNCULO HORAS SEMANAIS 

João da Silva Assistente Social CLT 10 
 

8.11 ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 

Descrever qual foi a abrangência territorial deste Programa. 

8.12 ARTICULAÇÃO COM A REDE SOCIOASSISTENCIAL E INTERSETORIAL 

Descrever se este serviço realizou ações em conjunto com a rede socioassistencial e intersetorial. 

8.13 FORMA DE PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS 

Descrever como os usuários deste Programa participaram na elaboração dos critérios, na definição das prioridades, no 
desenvolvimento do trabalho, e na avaliação da qualidade dos serviços prestados, demonstrando as estratégias que foram 
utilizadas em todas as etapas do Plano do ano anterior: elaboração, execução, avaliação e monitoramento.  

8.14 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Descrever como este Programa foi monitorado e avaliado pela equipe da própria Unidade e por órgãos externos. Quais os 
instrumentos que foram utilizados para o registro das informações, qual foi a periodicidade da elaboração de relatórios 
quantiqualitativos, quem teve acesso a estes produtos do monitoramento e avaliação interna, se houve monitoramento e 
avaliação de órgãos externos, quais foram os indicadores de monitoramento e avaliação. 

9. DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal da instituição, declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas neste documento 
são expressão da verdade e possuem Fé Pública. 



     ,   /     /     

Local e data 

         ____________________________________ 

       Nome do Responsável Legal 
        Nome da Unidade 

 


