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                       RESOLUÇÃO n° 015/2017, de 23 de maio de 2017. 

  

                         APROVA validações e renovação de registros/  
                                                      inscrições  no  CMDCA  e outras providências. 
                                                                    
                                   
             O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei n° 6.278/2013 e alterada pela Lei 

Municipal n° 6.423/2014, no exercício de sua função deliberativa e controladora das 

ações da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente no 

Município de Cascavel PR, após discussão e deliberação da plenária da Reunião 

Extraordinária de 22/05/2017, e: 

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

– ECA;  

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.435/2011 que altera a Lei Federal n° 8.742/1993 

– LOAS – artigo 2°, Inciso I, alínea “c”, estabelece como um de seus objetivos a 

“integração ao mundo do trabalho”; 

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 12.868/2013 que altera a Lei Federal n° 

12.101/2009 que dispõe sobre a Certificação das Entidades Beneficentes de 

Assistência Social; 

CONSIDERANDO o artigo 430 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, alterada 

pela Lei Federal n° 10.097/2000, que estabelece sobre a formação técnica profissional 

das Entidades de Fins Não Econômicos, que tenham por objetivo a assistência ao 

adolescente e à educação profissional; 

CONSIDERANDO o Decreto Federal n° 8.740/2016 que altera o Decreto Federal n° 

5.598/2005 e regulamenta a contratação de aprendizes; 

CONSIDERANDO a Portaria n° 1.005/2013 do Ministério de Estado do Trabalho e 

Emprego, que dispõe sobre o Cadastro Nacional de Aprendizagem Profissional – 

CNAP, destinado ao cadastramento das Entidades qualificadas em formação técnico 

profissional metódica, que altera a Portaria n° 723/2012 que cria o Cadastro Nacional 

de Aprendizagem – CNAP; 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 02/2017/DRSP/SNAS/MDS - Orientação aos 

Conselhos Municipais de Assistência Social, às Entidades e Organizações de 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Lei Municipal nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal N° 6.423 de 03 de dezembro de 2014. 

Rua: Pernambuco, 1.900 – Centro – Cascavel – Paraná – CEP: 85.807-900  
Fone: (45) 3392-6413 – e-mail: cmdca.cascavel@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fone: (45) 3902-1733/ 3321-2366 
 

Fone: (45) 3902-1733/ 3321-2366 

 



 
 

Página 2 de 18 
 

Assistência Social em relação às ações de promoção à integração ao mercado de 

trabalho; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 109/2009 do Conselho Nacional de Assistência 

Social – CNAS, que dispõe sobre a Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais; 

CONSIDERANDO a Resolução nº 116/2006 – CONANDA, que altera dispositivos das 

Resoluções nº 105/2005 e 106/2006, que dispõe sobre os parâmetros para criação e 

funcionamento dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras 

providências; 

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 

entidades não governamentais e da inscrição de programas de proteção e 

socioeducativo das Entidades Governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e dá outras providências;  

CONSIDERANDO a Resolução n° 164/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o registro e fiscalização das 

Entidades sem fins lucrativos e inscrição dos Programas não Governamentais e 

Governamentais que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e à educação 

profissional e dá outras providências; 

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

dos direitos da criança e do adolescente;  

 CONSIDERANDO a Resolução n° 044/2014 – CMDCA, que dispõe sobre os 

parâmetros para requerimento de registros, inscrição, validação bienal, renovação 

quadrienal no CMDCA de Cascavel;  

CONSIDERANDO as Resoluções do CMDCA nº 041/2016 de 08/12/2016 e de nº 

006/2017 de 09/03/2017 que dispõem sobre Validações e Registros com prazos 

determinados, devido pendências de entrega de documentos por Entidades e 

Unidades; 

CONSIDERANDO a Resolução n° 074/2014 do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS de Cascavel PR, que define os parâmetros municipais para a inscrição 

das Entidades ou Organizações de Assistência Social, bem como serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais no CMAS; 

CONSIDERANDO que na plenária da Reunião Ordinária do Conselho, realizada em 

03/05/2017 foi analisado parecer apresentado pela Comissão e foram aprovados os 
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seguintes encaminhamentos: 1) Realização de Reunião Extraordinária na data de 

22/05/2017, com pauta única, para apreciação e deliberação sobre os requerimentos 

de validação de registros/inscrições e de novos registros; 2) Que seja revisada e 

atualizada a Resolução nº 044/2014 do CMDCA; 3) Que o CMDCA proceda à 

articulação com os Órgãos responsáveis pela emissão dos Atestados de Qualidade e 

Eficiência, para facilitar o cumprimento de entrega dos mesmos pelas Entidades e 

Unidades, frente às dificuldades que encontram para obtê-los; 

CONSIDERANDO que com os encaminhamentos aprovados pelo CMDCA as 

Entidades e Unidades complementaram a entrega de documentos, e em nova análise 

realizada pela Comissão persistiram pendências, mesmo após o envio do Ofício 

Circular nº 011/2017 de 27/04/2017 do CMDCA com informação e solicitação para que 

as requerentes se atentassem para o novo prazo a ser cumprido; 

CONSIDERANDO que o CMDCA recebeu o Ofício nº 088/2016 de 14/10/2016 do 

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS com a informação de que houve o 

cancelamento da inscrição do SCFV para crianças até 6 anos da ACAPAC – 

Resolução CMAS n° 068 de 09/09/2016, e que o CMDCA oficiou a ACAPAC através do 

Ofício nº 086/2017 de 29/03/2017 com informação e orientação de que a ACAPAC teria 

que providenciar a documentação para validação, pois a mesma vencerá em 

19/07/2017, assim como informação sobre a situação de uso dos bens adquiridos com 

recursos do FIA Municipal; 

CONSIDERANDO que em resposta a solicitação de informação pelo CMDCA a 

ACAPAC encaminhou o Ofício n° 14/2017 de 17/04/2017 no qual relaciona os bens em 

sua posse e adquiridos com recursos do FIA Municipal, e a Pastoral da Criança enviou 

resposta através do Ofício nº 15/2017 de 17/04/2017 com a informação de que “segue 

o processo de extinção da ACAPAC”, ficando em funcionamento a Entidade Pastoral 

da Criança – CNPJ nº 00.975.471/0001-15, com endereço na Mitra Diocesana de 

Cascavel no Centro de Pastoral – Rua Luiz Venturin, 802 – Bairro Claudete e solicita a 

inscrição no CMDCA da Entidade Pastoral da Criança no Programa de Atendimento em 

Regime de Orientação e Apoio Sociofamiliar; 

CONSIDERANDO que a Comissão de Política de Atendimento dos Direitos do 

CMDCA, no uso de suas atribuições conforme Resolução n° 009/2017 de 15 de março 

de 2017 que reestrutura as Comissões Temáticas Internas do CMDCA – Gestão 

2015/2017, após solicitar a apreciação e deliberação de seu parecer datado de 

26/04/2017, na Reunião Ordinária do CMDCA, realizada em 03/05/2017, com 
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proposição de prazos e encaminhamentos relativos às pendências de documentos e 

encaminhamentos necessários pela Comissão, e que houve nova análise documental e 

esclarecimentos necessários em relação à documentação recebida das Entidades não 

Governamentais e Programas Governamentais em reunião realizada na data de 

10/05/2017; 

CONSIDERANDO a situação documental das Entidades e Unidades, abaixo 

relacionados, com vistas ao pleito de Validação e Registro/ Inscrição no CMDCA: 

Entidade/ Unidade                Pendência Proposição 

CEMIC Não há pendência APROVAR a Validação Bienal 

do Registro da Entidade e 

Inscrição do Programa SCFV de 

06 a 15 anos, referenciado ao 

PAIF/CRAS PERIOLO para o 

atendimento de famílias – 

Capacidade de Atendimento 

150 crianças e/ou adolescentes 

e suas famílias – Regime de 

Orientação e Apoio 

Sociofamiliar e Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto. 

APAE Não há pendência APROVAR a Validação Bienal 

do Registro da Entidade e 

Inscrição do Programa de 

Orientação e Apoio 

Sociofamiliar - Capacidade de 

Atendimento 60 famílias – 

Regime de Orientação e Apoio 

Sociofamiliar. 

ACAPAC Houve esclarecimentos da 

Entidade, com informação da 

extinção da mesma e que 

os usuários serão 

atendidos pela Entidade 

Pastoral da Criança; 

Questionado sobre a 

destinação dos bens 

CANCELAR o 

registro/inscrição da Entidade, 

com informação aos Órgãos 

competentes, em consonância 

com o art. 90, § 3° e Art. 91 do 

ECA, pois a Entidade já 

informou ao Conselho através 

do Ofício nº 013/2017 de 
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adquiridos com recursos 

do FIA e informado pela 

representante da Entidade 

de que os mesmos 

continuam sendo 

utilizados pelas equipes da 

Pastoral da Criança, a qual 

está em processo de 

entrega de documentação 

para registro/inscrição no 

CMDCA. 

22/03/2017 informou que seu 

Estatuto ainda estava válido e o 

CNPJ Ativo. Que por orientação 

do Conselho Diretor da Pastoral 

da Criança as Associações 

vinculadas a Pastoral deverão 

providenciar o encerramento 

legal, permanecendo somente 

em funcionamento a Pastoral da 

Criança. Esclarece que a 

Pastoral da Criança compõe o 

Conselho Municipal de 

Segurança Alimentar e 

Nutricional de Cascavel e as 

ações da Entidade constam no 

Plano Municipal de Segurança 

Alimentar do Município para 

2017/2018; 

A Pastoral da Criança 

encaminhou o Ofício n° 

015/2017 de 17/04/2017 ao 

CMDCA, com solicitação de 

inscrição da Pastoral da 

Criança, “já que segue o 

processo de extinção da 

Associação ACAPAC, ficando 

somente a Entidade Pastoral da 

Criança...”. 

PASTORAL DA CRIANÇA Requerimento de Registro 

com documentação 

incompleta e sem entrega do 

Plano de Trabalho, através 

do Ofício n° 15/2017 de 

17/04/2017. 

 

OFICIAR a Entidade para que 

no prazo de 10 (dez) dias da 

publicação da Resolução 

providencie toda a 

documentação necessária ao 

pleito, conforme prevê a 

Resolução do CMDCA nº 

044/2014.  

GUARDA MIRIM/ Programa Não há pendência APROVAR a Validação Bienal 
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de Aprendizagem  

 

do Registro da Entidade e 

Inscrição do Programa de 

Aprendizagem Profissional para 

Adolescentes de 14 a 18 anos –

- Regime de Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto. 

Cursos autorizados pelo MTE e 

respectivos prazos de validade: 

_ Aprendiz Bancário – Aprendiz 

Serviço Bancário – 5441 – 14 a 

17 anos – 30/05/2016 à 

30/05/2018; 

_ Atendimento ao Público com 

ênfase em Supermercados e 

Lojas – 10301 – 14 a 17 anos – 

12/09/2016 à 12/09/2018; 

_ Auxiliar em Contabilidade – 

33454 – 14 a 18 anos – 

29/09/2015 à 29/09/2017; 

_ Auxiliar de Secretariado – 

24875 – 14 a 17 anos – 

24/08/2016 à 24/08/2018; 

GUARDA MIRIM / 

Programa de Integração ao 

Mundo do Trabalho 

Não há pendência 

 

 

APROVAR a Renovação 

Quadrienal do Registro da 

Entidade e Inscrição do 

Programa de Promoção da 

Integração ao Mundo do 

Trabalho – Capacidade de 

Atendimento 300 

adolescentes/ano – Regime de 

Apoio Socioeducativo em Meio 

Aberto; 

FAG _Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias para regularização 

das pendências – Programa de 

Aprendizagem Profissional para 
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 Adolescentes, Jovens ou 

Pessoas com Deficiência – faixa 

etária de 14 a 24 anos – Curso 

Aprendizagem Profissional com 

ênfase em Serviços 

Administrativo - CBO nº 411005 

– Nº do Curso: 60148 – Regime 

de Apoio Socioeducativo em 

Meio Aberto. 

Curso autorizado pelo MTE e 

respectivo prazo de validade: 

_ Programa de Aprendizagem 

Profissional Jovem Aprendiz – 

PAJA – 19670 – 14 a 24 anos – 

04/03/2016 à 04/03/2018; 

ASSOCIAÇÃO RECANTO 

DA CRIANÇA 

Não há pendência APROVAR a Validação Bienal 

do Registro da Entidade e 

Inscrição do Serviço de 

Acolhimento Institucional/ 

Modalidade II: Casa Lar – 

Capacidade: até 30 crianças 

e/ou adolescentes, sendo 10 

para cada casa Lar (totalizam 

03) até abril de 2017. A partir 

desta data atenderá até 20 

crianças e/ou adolescentes, de 

ambos os sexos, na faixa etária 

de 0 a 12 anos de idade (salvo 

grupos de irmãos ou 

adolescentes com seus filhos, 

cujas famílias residem no 

Município de Cascavel – 

Regime de Acolhimento 

Institucional; 

CIEE Não há mais pendências 

referentes às Resoluções nº 

041/2016 e 006/2017, quanto 

CANCELAR o Certificado de 

Registro nº 02.16.35/2016, 

emitido pelo CMDCA em 
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à entrega das declarações 

de autorização de 

funcionamento dos Cursos 

de Aprendizagem para 

Adolescentes, concedidos 

pelo Ministério do Trabalho e 

Emprego 

09/12/2016 - Programa de 

aprendizagem para 

adolescentes – Regime de 

Apoio Socioeducativo em Meio 

Aberto. 

EMITIR novo Certificado com 

o mesmo número e data 

anterior, contendo os Cursos 

autorizados pelo MTE e 

respectivos prazos de validade: 

_ Aprendizagem em Serviços 

Administrativos 23 meses – nº 

58713 –12/04/2017 à 

12/04/2019; 

_ Aprendizagem em Serviços 

Administrativos – 16 meses – nº 

58714 – 25/01/2017 à 

25/01/2019; 

_ Aprendizagem em Serviços 

Comerciais e Varejo – nº 58715 

–13/04/2017 à 13/04/2019; 

_ Aprendizagem em Serviços 

de Varejo e Supermercado – nº 

58835 – 12/04/2017 à 

12/04/2019. 

CAPSi  _Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – Programa em 

Regime de Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto 

para adolescentes na faixa 

etária de 0 a 18 anos (podendo 

estender até 21 anos para 

situações de transtornos 

mentais). Capacidade de 

atendimento 170 semanais. 

OFICIAR SESAU - Atestado de 
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Qualidade e Eficiência do 

Conselho Tutelar Oeste 

identificou que a estrutura física 

tanto externa quanto interna 

necessita de melhorias. Inexiste 

sala de coordenação, faltam 

armários, prateleiras e demais 

materiais necessários à 

execução do atendimento. 

Ausência de banheiro adaptado 

e com acessibilidade; Quadra 

de esporte danificado e em 

precárias condições de uso. 

CAPS AD _Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, Programa de 

Proteção ou Regime de 

Atuação Especializado em 

Saúde das Crianças e 

Adolescentes em Regime de 

Apoio Socioeducativo em Meio 

Aberto - Faixa Etária crianças e 

adolescentes de 0 a 18 anos. 

Capacidade de atendimento – 

porta aberta. 

OFICIAR SESAU - Atestado de 

Qualidade e Eficiência do 

Conselho Tutelar Oeste aponta 

apresenta indicativo de que em 

curto prazo devem ser tomadas 

medidas para contratação de 

técnicos de Psicologia, Serviço 

Social e Enfermagem. 

CREAS I  _Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – PAEFI – Regime 

de Apoio Sociofamiliar. 
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_ Alvará de Funcionamento Capacidade de atendimento 

160 famílias. 

OFICIAR SEASO - Atestado de 

Qualidade e Eficiência com 

ressalva do Conselho Tutelar 

Regional Oeste: 

1) Revisão do fluxograma 

de atendimento, diante 

da demanda reprimida, 

considerando demandas 

“leves” e de “alta 

complexidade”, 

encaminhadas pelos 

Conselhos Tutelares; 

2) Desligamento do 

indivíduo e/ou família 

somente depois de 

esgotadas todas as 

violações de direitos 

encaminhadas pelos 

Conselhos Tutelares; 

3) Necessidade “urgente” 

de aumento de equipe 

para garantir o 

atendimento de forma 

“continua eficaz”; 

4) Parabeniza a equipe 

existente pelo trabalho 

realizado e atesta que 

não houve identificação 

de irregularidade no 

atendimento;  

CREAS II _Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – Serviço de 

Proteção Social a Adolescentes 

em Cumprimento de Medidas 
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Socioeducativas de Liberdade 

Assistida – LA e Prestação de 

Serviços à Comunidade – PSC 

e PAEFI – Regimes de 

Orientação e Apoio 

Sociofamiliar, de PSC e LA. 

Público alvo famílias e 

adolescentes. Capacidade de 

atendimento de 40 famílias e/ou 

indivíduos em atendimento 

simultâneo. 

OFICIAR SEASO - Atestado de 

Qualidade e Eficiência do 

Conselho Tutelar Oeste, com os 

seguintes indicativos:  

1) Atenda a recomendação 

de adequações já 

solicitadas pela Unidade 

à Gestão através da CI 

nº 06/2017; 

2) Conselho Tutelar fará 

nova visita em 60 

(sessenta) dias para 

reavaliação; 

EURECA I  _Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – SCFV – Regime 

Apoio Socioeducativo em Meio 

Aberto. Crianças e 

Adolescentes na faixa etária de 

06 a 15 anos. Capacidade de 

Atendimento – 170 crianças 

diariamente, e suas famílias 

(diariamente). 

EURECA II _Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – SCFV – Regime 
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Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

de Apoio Socioeducativo em 

Meio Aberto. Crianças e 

Adolescentes na faixa etária de 

06 a 15 anos. Capacidade de 

Atendimento – 170 crianças e 

suas famílias. 

FAMILIA ACOLHEDORA _Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – Serviço de 

Acolhimento em Família 

Acolhedora – Regime de 

Colocação Familiar. Público - 

Crianças e adolescentes, 

inclusive aqueles com 

deficiência com aplicação de 

medidas de proteção pelo 

Judiciário. Capacidade de 

atendimento – 60 famílias 

acolhedoras e 60 famílias de 

origem. As crianças e 

adolescentes serão acolhidas 

conforme disponibilidade de 

famílias acolhedoras 

cadastradas no Município. 

UAI FEMININA _Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – Serviço de 

Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes – 

Modalidade I: Abrigo 

Institucional – Regime de 

Acolhimento Institucional. 

Público – Adolescentes na faixa 

etária de 12 a 18 anos 

incompletos sob medida 

protetiva de acolhimento. 

Capacidade Máxima de até 10 
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adolescentes simultaneamente. 

OFICIAR SEASO - Atestado de 

Qualidade e Eficiência do 

Conselho Tutelar Oeste, para 

que atenda as recomendações 

propostas, quanto à deficiência 

de estrutura de atendimento:    

_ 10 (dez) vagas e 

apenas 8 (oito) camas; 

_ Necessidade urgente 

de troca de colchões que 

estão desgastados; 

            _ Maior agilidade na 

            aquisição de itens 

            aprovados nos Projetos 

            do FIA.  

UAI MASCULINA _Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – Serviço de 

Acolhimento Institucional para 

Crianças e Adolescentes – 

Modalidade I: Abrigo 

Institucional – Regime de 

Acolhimento Institucional. 

Público – Adolescentes na faixa 

etária de 12 a 18 anos 

incompletos sob medida 

protetiva de acolhimento. 

Capacidade Máxima de até 10 

adolescentes simultaneamente. 

– Regime Acolhimento 

Institucional. 

OFICIAR SEASO - Atestado de 

Qualidade e Eficiência do 

Conselho Tutelar Oeste, para 

que atenda as recomendações 

feitas: 
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1) Maior agilidade na 

aquisição de itens 

aprovados nos Projetos, 

pois a demora inviabiliza 

o desenvolvimento de 

atividades com os 

adolescentes; 

CRAS INTERLAGOS  _ Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – PAIF – Regime 

de Orientação e Apoio 

Sociofamiliar. Público famílias 

em situação de vulnerabilidade 

social. Capacidade de 

Atendimento de até 1.000 

famílias/ano. 

CRAS PERIOLO _ Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – PAIF e SCFV – 

Regime de Orientação e Apoio 

Sociofamiliar e Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto. 

Público famílias em situação de 

vulnerabilidade social e 

adolescentes da faixa etária de 

15 a 17 anos. Capacidade de 

atendimento até 1.000 

famílias/ano. 

CRAS CENTRAL _ Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – PAIF e SCFV – 

Regime de Orientação e Apoio 

Sociofamiliar e Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto. 

Público famílias em 

vulnerabilidade social e 

crianças/ adolescentes de 06 a 
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15 anos e de 15 a 17 anos.  

Capacidade de atendimento até 

1.000 famílias/ano. 

CRAS XIV DE NOVEMBRO _ Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – PAIF e SCFV – 

Regime de Orientação e Apoio 

Sociofamiliar e Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto. 

Público famílias em 

vulnerabilidade social e crianças 

e adolescentes de até 06 anos 

de idade e de 06 a 15 anos.  

Capacidade de atendimento até 

1.000 famílias/ano.  

OFICIAR SEASO – Atestado de 

Qualidade e Eficiência do 

Conselho Tutelar Oeste, 

apontou a necessidade urgente 

de Quadra Poliesportiva para 

melhorar o atendimento dos 

usuários. 

CRAS CASCAVEL VELHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ Atestado da Vigilância 

Sanitária  

_ Certificado do 

Corpo de Bombeiros 

_ Alvará de Funcionamento 

APROVAR a Validação Bienal 

pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias – PAIF e SCFV – 

Regime de Orientação e Apoio 

Sociofamiliar e Apoio 

Socioeducativo em Meio Aberto. 

Público famílias em 

vulnerabilidade social e 

crianças/ adolescentes de 06 a 

15 anos.  Capacidade de 

atendimento até 1.000 

famílias/ano. 

OFICIAR SEASO – Atestado de 

Qualidade e Eficiência do 

Conselho Tutelar Sul, com 
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indicativo de que há defasagem 

de Equipe Técnica e que tal fato 

dificulta as contrarreferências 

ao Conselho Tutelar. 

CASA DA CULTURA ZONA 

NORTE 

_ Necessidade de 

readequações no Plano de 

Trabalho quanto aos 

Programas/ Regimes de 

Atendimento, público, 

capacidade de atendimento, 

metas, Recursos Humanos; 

_ Parecer Técnico do Plano 

de Trabalho pelo técnico de 

referência da SEMUC; 

OFICIAR SEMUC para que 

providencie as readequações 

do Plano de Trabalho e emissão 

do parecer técnico; 

_ Nova análise e parecer da 

Comissão; 

PROGRAMA 

CULTURAÇÃO - SEMUC 

_ Necessidade de 

esclarecimentos e 

informações pela Comissão 

acerca do Programa, com a 

Gestão e Técnico de 

Referência da SEMUC; 

AGUARDAR os 

procedimentos da Comissão; 

 

CONSIDERANDO que no seu parecer a Comissão de Política de Atendimento dos 

Direitos propôs à plenária do CMDCA, os seguintes encaminhamentos: 1) Providências 

e encaminhamentos das proposições supracitados; 2) Envio de Ofício ao Conselho 

Tutelar Regional Oeste, parabenizando por estarem realizando um cronograma com 

roteiro de visitas às Entidades e Unidades, e por ter desempenhado seu papel com 

zelo e em cumprimento as suas atribuições previstas na Lei Municipal nº 6.279/2013 e 

Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, contribuindo para a qualificação do 

atendimento de crianças e adolescentes pela rede municipal inscrita/ registrada no 

CMDCA, com a identificação e requisição de providências relativas a demandas 

reprimidas e de estrutura necessária ao atendimento; 

CONSIDERANDO que após debate e proposições de encaminhamentos da Plenária 

da Reunião Extraordinária realizada em 22/05/2017, decidiu-se que a Mesa Diretiva 

deverá realizar articulações com os gestores municipais a fim de priorizar a viabilização 

dos Alvarás e Licenças do Bombeiro, Vigilância Sanitária e de Funcionamento, para 

que o CMDCA não tenha que ficar deliberando validações e registros com prazo 
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determinado e especialmente para que seja garantido o direito prioritário de 

atendimento de crianças e adolescentes em situação de segurança e em espaços 

físicos que contemplem as condições legais exigidas. Assim como, que seja solicitado 

aos Conselhos Tutelares que apresentem as demandas reprimidas de atendimento, 

nos dados que irão apresentar nas Reuniões Extraordinárias com esta pauta, já 

previstas quadrimestralmente no Calendário de Reuniões do CMDCA; 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º – APROVAR a RENOVAÇÃO QUADRIENAL, com validade de 04 (quatro) 

anos a partir desta publicação, do registro da Entidade e inscrição do Programa de 

Integração ao Mundo do Trabalho - GUARDA MIRIM. 

 

Art. 2° - APROVAR a VALIDAÇÃO BIENAL dos registros/ inscrições de programas, 

das seguintes Entidades/ Unidades, para os atendimentos supracitados: CEMIC, 

APAE, GUARDA MIRIM (Programa de Aprendizagem para Adolescentes), 

ASSOCIAÇÃO RECANTO DA CRIANÇA. 

 

Art. 3° - VALIDAR os registros/ inscrições pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias 

das seguintes Entidades/ Unidades, para os atendimentos supracitados: FUNDAÇÃO 

ASSIS GURGACZ – FAG, CAPS i e CAPS AD, CREAS I, CREAS II, EURECA I, 

EURECA II, FAMÍLIA ACOLHEDORA, UAI FEMININA, UAI MASCULINA, CRAS 

INTERLAGOS, CRAS PERIOLO, CRAS CENTRAL, CRAS XIV DE NOVEMBRO, 

CRAS CASCAVEL VELHO.  

 

Art. 4º - CANCELAR o registro/ inscrição da ASSOCIAÇÃO CASCAVELENSE DE 

AMIGOS DA PASTORAL DA CRIANÇA DE CASCAVEL PR – ACAPAC. 

 

Art. 5º - OFICIAR a PASTORAL DA CRIANÇA de CASCAVEL – PR, para que 

regularize a documentação para o pleito de registro/inscrição no CMDCA, pois a 

Entidade assumiu as atividades e atendimentos realizados pela ACAPAC, assim como 

das ENTIDADES E UNIDADES com VALIDAÇÃO pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, para que regularizem as pendências de entrega de documentações 

e a Secretaria Municipal de Cultura – SEMUC para as adequações necessárias ao 
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pleito de Inscrição dos Programas CULTURAÇÃO e dos desenvolvidos na CASA 

DA CULTURA DA ZONA NORTE. 

 

Art. 6° - EMITIR novo Certificado de Registro/ Inscrição no CMDCA para o CIEE – 

Programa de Aprendizagem para Adolescentes, com a descrição dos Cursos 

aprovados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE e respectivos prazos de 

validade. 

 

Art. 7º - ENCAMINHAR a informação desta Deliberação aos Órgãos competentes, 

conforme prevê o art. 91 da Lei Federal n° 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA. 

 

Art. 8º – ARTICULAR através de reuniões a serem promovidas pela Mesa Diretiva do 

CMDCA com os gestores municipais para que priorizem a viabilização dos Alvarás e 

Licenças do Bombeiro, Vigilância Sanitária e de Funcionamento, para que o CMDCA 

não tenha que ficar deliberando validações e registros com prazo determinado e 

especialmente para que seja garantido o direito prioritário de atendimento de crianças e 

adolescentes em situação de segurança e em espaços físicos que contemplem as 

condições legais exigidas. 

 

Art. 9° - OFICIAR os Conselhos Tutelares para que apresentem as demandas 

reprimidas de atendimentos das Entidades não Governamentais e Unidades 

Governamentais, nas Reuniões Extraordinárias já aprovadas junto do Calendário anual 

de Reuniões do CMDCA. 

 

Art. 10 - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

                                                                Cascavel, 23 de maio de 2017. 
 
 
 
 
                                                                          Valdair Mauro Debus 
                                                        Presidente do CMDCA  - Gestão 2015/2017   
 


