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RECURSO: Voluntário nº. 0977/2011
PROCESSO: 28905/2011-34
PARECER: Claudia de Araujo Melo
RELATOR: Gianni Yara C. Lessa dos Santos
ASSUNTO: Código de Posturas - Multa

RECORRENTE: Alex Fabiano Nametala Finamore e Outros
RECURSO: Voluntário nº. 0223/2014
PROCESSO: 34303/2013-88
PARECER: Claudia de Araujo Melo
RELATOR: Marcelo Barbosa Alves Vieira
ASSUNTO: Tributário � ISSQN

RECORRENTE: Zildo Inácio Catarino
RECURSO: Voluntário nº. 0182/2014
PROCESSO: 82247/2013-70
PARECER: Claudia de Araujo Melo
RELATOR: Maria Helade Longo de Oliveira
ASSUNTO: Tributário - ITBI

RECORRENTE: Mota Móveis e Colchões - ME
RECURSO: Voluntário nº. 0163/2008
PROCESSO: 32553/2008-15
PARECER: Elyseo Colman
RELATOR: Michael Frank Gorski
ASSUNTO: Tributário � Taxa de Publicidade

RECORRENTE: Vanda da Silva de Queiroz
RECURSO: Voluntário nº. 0664/2010
PROCESSO: 83388/2010-94
PARECER: Elyseo colman
RELATOR: Michael Frank Gorski
ASSUNTO: Código de Posturas - Multa

RECORRENTE: Sociedade Beneficente Surian
RECURSO: Voluntário nº. 0858/2011
PROCESSO: 86560/2009-37
PARECER: Claudia de Araujo Melo
RELATOR: Michael Frank Gorski
ASSUNTO: Tributário � IPTU - Isenção

RECORRENTE: Gislaine da Costa Seixas
RECURSO: Voluntário nº. 0059/2014
PROCESSO: 22005/2002-10
PARECER: Claudia de Araujo Melo
RELATOR: Sebastião Rolon Neto
ASSUNTO: Cadastro Economico � Baixa de Inscrição

Campo Grande - MS, 15 de dezembro de 2014.

Jorge Takeshi Otubo
Presidente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO N.434/CMDCA/2014.

APROVA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BALANCETE MENSAL DO FUNDO 
MUNICIPAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA-FMIA- REFRENTE AO MÊS DE 
SETEMBRO E DE OUTUBRO DE 2014.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 2º da Deliberação n. 345/CMDCA/2013, de 
13/5/2013, e considerando a aprovação na 370ª Sessão Ordinária de 16/12/2014.

DELIBERA:

Art. 1º. Fica Aprovado os Balancetes Mensais do Fundo Municipal para a Infância e 
Adolescência - FMIA, referente ao mês de setembro e de outubro de 2014.  

Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, 16 de dezembro de 2014.

Silvana Silveira Pereira
Conselheira Presidente/CMDCA

Deliberação n.435/2014/CMDCA

CONVOCA A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente � CMDCA, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 2.892 de 9/6/1992 e 
considerando a Deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
� CEDCA e a Resolução nº 166, de junho de 2014, do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente � CONANDA, e a aprovação da plenária na 367º Sessão 
Ordinária que se realizou no dia 4 de novembro de 2014 deste colegiado.  

DELIBERA:

Art. 1º - Convocar a VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE que deverá acontecer nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2015.

Art. 2º - A VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, será precedida de Conferências Livres com crianças e adolescentes, que 
deverão ser realizadas entre 12 de janeiro 2015 a 30 de abril de 2015. 

Parágrafo Único � O tema da Conferencia será �POLÍTICA E PLANO DECENAL DOS 
DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES � FORTALECENDO OS CONSELHOS 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE�. 

Art. 3º - Os resultados da VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE subsidiarão a IX CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE a ser realizada nos dias 19, 20 e 21 de agosto de 2015.   

Art. 4º - Fica instituída a Comissão Organizadora da VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, com a seguinte composição:

a)Conselheira Governamental � Leiva Vieira Paz Pecorare
b)Conselheira Governamental � Maria Valdelice Roque de Andrade
c)Conselheira Governamental � Silvana Silveira Pereira 
d)Conselheira Não Governamental � Dalva Cisi
e)Conselheiro Não Governamental � Donizete Alves de Oliveira
f)Conselheira Não Governamental � Maria Neide de Araujo Silva
g)Protagonismo Juvenil � Felipe Belintano de Almeida 
h)Protagonismo Juvenil � Jenifer Dantas Calderoni
i)Protagonismo Juvenil � Thawan Ferreira de Oliveira  

§ 1º Compete a Comissão, além das atribuições que lhe são inerentes, prestar todas as 
informações sobre a Conferência.

§ 2º Compete a Comissão, articular e mobilizar as conferências livres que deverão 
acontecer antes da Conferência Municipal.

§ 3º A Comissão será coordenada pela Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente � CMDCA.

§ 4º Poderá convidar pessoas físicas para atuarem como seus colaboradores ou contratar 
pessoa jurídica, especializada na prestação de serviços na área de políticas públicas para 
organizar a Conferência.

Art.5º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande, 16 de dezembro de 2014.

Silvana Silveira Pereira 
Presidente do CMCDA
  

DELIBERAÇÃO N. 436/CMDCA/CG/2014      
 

DISPÕE SOBRE O REGISTRO DE ENTIDADES E INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS 
NO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
DE CAMPO GRANDE, EM CUMPRIMENTO AOS ARTIGOS 90 E 91 DA LEI FEDERAL 
8.069/90 - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Grande - 
CMDCA/CG, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II, III e IV do art. 
88 e da Lei Federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente e o § 1º do Artigo 
1º da Lei Municipal 2.892, de 09 de junho de  1992, e considerando o disposto no art. 
227 da Constituição Federal de 1988; Considerando que, consoante o caput do art. 91 
da Lei Federal n.º 1990/8.069, cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente efetuar o registro das organizações da sociedade civil sediadas em sua base 
territorial que prestem atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, 
executando os programas a que se refere o art.90, caput e, no que couber, as medidas 
previstas nos artigos 101, 112 e 129; 
considerando que, nos termos do § 1º  do art. 90 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, as entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à 
inscrição de seus programas, especificando os regimes de atendimento,  no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o qual manterá registro das inscrições 
e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade 
judiciária; 
considerando o estabelecido pela Resolução CONANDA n.º 71/  2001, que  dispõe sobre 
o Registro de Entidades Não Governamentais e da Inscrição de Programas de Proteção e 
Sócio - Educativo das governamentais e não governamentais no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Atendimento; 
considerando o disposto nos artigos 15 a 19 da  Resolução CONANDA 105/2005,  com as 
alterações introduzidas pela Resolução 116/ 2006;
considerando a Resolução Conjunta nº 01 de 13 de dezembro de 2006 do Conselho 
Nacional de Assistência Social-CNAS e CONANDA, que aprovou o Plano Nacional de 
Convivência Familiar e Comunitária;
 considerando a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela 
Resolução CNAS nº 109/2009;
considerando  a Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Sistema Nacional 
de Atendimento Socioeducativo- SINASE e regulamenta a execução das medidas 
socioeducativas destinadas a adolescente que pratique ato infracional.
 

DELIBERA:
 
Capítulo I 
Das Disposições Preliminares
 
Art. 1º O registro de entidades da sociedade civil e a inscrição de programas 
governamentais e não-governamentais de promoção, proteção, defesa e atendimento 
aos direitos da criança e do  adolescente no CMDCA/CG são considerados essenciais para 
o estabelecimento formal da rede articulada de ações do Município, na perspectiva de 
dar cumprimento à política de atendimento, nos termos do que estabelece a Lei Federal 
1990/8.069, em seu Artigo 86.
 
§ 1º As entidades não governamentais somente poderão funcionar na base territorial do 
município de Campo Grande, depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.
 
§ 2º Será concedido registro no CMDCA/CG às Entidades da Sociedade Civil, legalmente 
constituídas, sediadas no município de Campo Grande e que atendam os seguintes 
critérios:  
 
I- sejam responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo 
planejamento e execução de programas de:
 
a) atendimento em, no mínimo, um dos regimes previstos no Artigo 90 da Lei 90/8.069: 
orientação e apoio sócio-familiar; apoio sócio-educativo em meio aberto; acolhimento 
institucional; colocação familiar; prestação de serviço à comunidade; de  liberdade 
assistida; semiliberdade; internação.
 
b) assessoria a instituições que desenvolvem os programas de atendimento na alínea 
anterior;
 
c) promoção, proteção, vigilância e defesa dos direitos da criança e do adolescente.
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II- contemplar em seu estatuto e/ou regimento e/ou plano de trabalho o desenvolvimento 
de programas em no mínimo, uma das áreas previstas no inciso I.
 
III - no preenchimento dos formulários o nome da entidade mantenedora virá em 
primeiro lugar, seguido pelo nome da unidade mantida.
 
Art. 2º. Serão inscritos no CMDCA/CG programas e projetos desenvolvidos pelas 
Entidades da Sociedade Civil e pelos Órgãos da Administração Pública de:
 
a) proteção e socioeducativos destinados à criança e ao adolescente;
 
b) assessoria, promoção e defesa e de vigilância dos direitos da criança e do adolescente;
 
c) pesquisa, estudos, elaboração de diagnósticos, sistemas de informações, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas de promoção, proteção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
 
d) capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de Garantia 
dos Direitos da Criança e do Adolescente;
 
e) comunicação, campanhas educativas, publicações, divulgação das ações de promoção, 
proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente;
 
f) fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 
ênfase na mobilização social e na articulação para a defesa dos direitos da criança e do 
adolescente; e
 

 
§ 1º  Os programas e projetos deverão atender inclusive crianças e adolescentes com 

 
§ 2º  Serão inscritos no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
em Campo Grande  somente os programas desenvolvidos neste Município.

Capítulo II 
Dos Objetivos Gerais
 
Art. 3º.  São objetivos gerais do Registro de Entidades da Sociedade Civil e a Inscrição 
dos Programas Governamentais e não-governamentais:
 
I - subsidiar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo 
Grande na deliberação, no monitoramento e na avaliação das políticas de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente;
 
II - atualizar as informações sobre a rede de atenção à criança e ao adolescente no 
município, identificando os serviços oferecidos e as lacunas no atendimento;
 
III - apontar as necessidades de investimento para o reordenamento das entidades da 
sociedade civil e dos órgãos da administração pública, de forma a atender os princípios 
expressos no Estatuto da Criança e do Adolescente.
 
Capítulo III 
Do Registro de Entidades
 
Art. 4º. Registro é o ato administrativo de credenciamento das entidades para o seu 
regular funcionamento e integração à rede municipal de políticas de atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente expedido pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente- CMDCA/CG.

§ 1º As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 2º O registro de uma entidade não-governamental não autoriza a executar nenhum 
dos programas, de proteção e sócio-educativo, previsto no Art. 90 do Estatuto da Criança 
e do Adolescente.
§ 3º A concessão de registro a uma entidade não-governamental, garante o 
reconhecimento pelo CMDCA/CG, da sua  capacidade de  executar  programas 
de promoção,  atendimento,  defesa e de vigilância dos direitos da criança e do 
adolescente, compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente e, a 
autoriza a pleitear a inscrição de programas que se propõe executar.
§ 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do 
art. 17 das Resoluções Conanda 2005 /105 e 2006/116, não concederá registros para 
funcionamento, nem inscrição de programas para entidades que desenvolvam somente 
atendimento em modalidades educacionais formais de educação infantil, ensino 
fundamental e médio.
§ 5º Caso alguma entidade esteja comprovadamente atendendo crianças ou adolescentes 
sem o devido registro e inscrição de programa no CMDCA/CG, o fato será levado de 
imediato ao conhecimento da autoridade judiciária, Ministério Público e Conselho Tutelar 
para a tomada das medidas cabíveis, na forma do disposto nos artigos 191,192 ,97 ,95 
e 193 da Lei nº 90/8.069.
 
Art. 5º Para solicitar o registro o requerente deverá atender ao disposto no art. 90 da 
Lei Federal 90/8.069 e preencher os seguintes requisitos:

I - comprovar, por meio de sua documentação e do trabalho desenvolvido, que presta 
atendimento fundamentado nos princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
II - ter, nas unidades de atendimento, instalações físicas em condições de habitabilidade, 
higiene, salubridade e segurança;
 
III - não possuir pessoas inidôneas em seus quadros;
 
IV- apresentar os seguintes documentos:
 
a)      requerimento dirigido ao Presidente do Conselho, solicitando o registro;
 
b)       estatuto da entidade  registrado no  Cartório de Registro de Pessoa Jurídica;
 
c)        ata da eleição e posse da atual diretoria;
 
d)      comprovante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica � CNPJ;
 
e)      plano de trabalho anual, detalhando as atividades, os recursos físicos, humanos 
e financeiros;
 
f)        alvará  de localização e funcionamento;
 
g)       alvará  sanitário;
 
h)      CPF e identidade do representante legal.
 

§ 1º  O documento a que se refere a alínea �c� deve ser apresentado no original no 
protocolo da Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados-CAOC, para serem 
autenticados.
§ 2º  Quando a solicitação de registro for para unidade mantida, a documentação exigida 
na alínea «e», do inciso V deste artigo, será referente  a essa unidade.
 
§ 3º
dos programas destinados à criança e ao adolescente, desenvolvidos pela entidade 
proponente.
     
§ 4º É função do CMDCA, agir de maneira pedagógica no sentido de orientar as entidades 
na elaboração de enunciados próprios para seus estatutos e propostas pedagógicas, 
condizentes com as dimensões processuais, institucionais e organizacionais da entidade 
proponente. Esse processo deve ser pautado pela primazia da inclusão de todas as 
entidades que apresentarem requerimento neste Conselho.
 
Art. 6º. Para o deferimento do pedido de registro, o CMDCA/CG providenciará visita 
técnica, análise da documentação e das informações obtidas sobre o atendimento 
prestado pela entidade e/ou unidade.
§ 1º  Será negado o registro à entidade que:
a) não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, 
salubridade e segurança;
b) não apresente plano de trabalho compatível com os princípios do ECA;
c) esteja irregularmente constituída;
d) tenha em seus quadros pessoas inidôneas.
e) não se adequar ou deixar de cumprir as deliberações relativas à modalidade de 
atendimento prestado, expedidas pelo Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 2º
qualquer momento poderá ser cassado o registro concedido à entidade, comunicando-se 
o fato à autoridade judiciária e Conselho Tutelar.
§ 3º O registro terá validade máxima de 4 (quatro) anos, cabendo ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar sua renovação, 
observado o disposto no § 1º do art. 91 do ECA.
§ 4º A entidade e/ou unidade que tiver o deferimento do pedido de registro deverá 
atualizar anualmente as informações oferecidas quando do requerimento inicial 
e comunicar, após a ocorrência, as eventuais alterações de endereço, mudanças na 
diretoria e reforma nos estatutos, sob pena de ter o registro cassado.
§ 5º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deverá, ainda, 
realizar periodicamente, a cada 02 (dois) anos, no máximo, o recadastramento das 

política de promoção dos direitos da criança e do adolescente.
 
§ 6º Na renovação de registro das entidades não-governamentais, deverão ser 
apresentadas os seguintes documentos:
I- requerimento dirigido ao Presidente do Conselho, solicitando a renovação do registro;
II ata da eleição e posse da diretoria atual;
III - declaração de que não houve alteração estatutária na entidade e, se houver, estatuto 
alterado, registrado em Cartório de Registro de Pessoa Jurídica;
IV - plano de trabalho anual, detalhando as atividades, os recursos físicos, humanos e 
financeiros;
V- relatório quantitativo e qualitativo das atividades do ano anterior;
VI - alvará de localização e funcionamento;
VII-  alvará sanitário.
IX-   CPF e identidade do representante legal
  
§ 7º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente expedirá ato próprio 
dando publicidade ao registro das entidades que preencherem os requisitos exigidos, 
sem prejuízo de sua imediata comunicação ao Juízo da Infância e da Juventude e ao 
Conselho Tutelar,
 
Art. 7º.  Em caso de indeferimento do pedido de registro, o CMDCA/CG encaminhará 
o processo para o Conselho Tutelar da Regional Administrativa, onde a entidade e/ou 

 
§ 1º Nos casos de suspensão de atividades ou dissolução da entidade, caberá ao 
Poder  Público e/ou as entidades afins compartilhar a responsabilidade de assegurar a 
continuidade do atendimento às crianças e/ou aos adolescentes. 
§ 2º A paralisação das atividades da entidade e/ou unidade deverá ser comunicado ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Grande, imediatamente.  
 
Art. 8º. A entidade que tiver o seu pedido de registro deferido estará, automaticamente, 
aderindo à rede de atendimento do município, com disponibilidade de vagas para 
crianças e adolescentes encaminhados pelos pais ou responsáveis, pelo Conselho Tutelar, 
Ministério Público e Autoridade Judiciária, respeitada a capacidade de admissibilidade da 
entidade e/ou unidade.
 
Parágrafo único.  Entende-se por rede de atendimento do município, o conjunto 
articulado de órgãos, entidades, programas e serviços desenvolvidos pela sociedade civil 
e pelo poder público, atuantes no município para a promoção, o atendimento, a defesa e 
a vigilância dos direitos da criança e do adolescente.
 
Capítulo IV 
Da Inscrição de Programas
 
Art. 9º. Inscrição é o ato administrativo expedido pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente � CMDCA, autorizando a entidade não-governamental 
previamente registrada, ou órgão governamental, a executar um ou mais programas de 
promoção,  atendimento,  defesa e de vigilância dos direitos da criança e do adolescente.
 
§ 1º Considera-se inscrito o programa aprovado pelo CMDCA/CG, desenvolvido 
por entidades da sociedade civil ou por órgãos da administração pública, devendo 

 
§ 2º Para solicitar a inscrição do programa, o requerente deverá preencher formulário 
fornecido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
 
§ 3º Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados 
neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados 
das áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, dentre outros, observando-se o 
princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo caput 
do art. 227 da Constituição Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4o do ECA.
 
§ 4º Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada 2 (dois) anos, constituindo-se critérios 
para renovação da autorização de funcionamento:
I - o efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como às resoluções relativas à 
modalidade de atendimento prestado, expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança 
e do Adolescente, em todos os níveis;
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pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude; 
III - em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão 
considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família 
substituta, conforme o caso.  

Art.10. A entidade deverá requerer a inscrição de seus programas dentro de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da publicação do ato concessivo de seu registro junto 
ao CMDCA/CG, sob pena de cancelamento do registro.
Parágrafo único. São documentos necessários para inscrição de programas:
I-  Para as entidades não-governamentais de atendimento à infância e adolescência:
a) requerimento dirigido ao Presidente do Conselho solicitando a inscrição do programa;
b) plano de trabalho anual explicitando as atividades, os recursos físicos, humanos e 
financeiros disponíveis para a execução dos programas;
c)  relatório quantitativo e qualitativo das atividades do ano anterior;
d) proposta político- pedagógica.
 
II- Para órgãos governamentais:
a) requerimento dirigido ao Presidente do Conselho solicitando a inscrição do programa;
b) regimento interno do órgão executor do programa;
c) ato de nomeação do dirigente do órgão responsável pela execução do programa;
d) plano de trabalho anual, explicitando as atividades, os recursos físicos, humanos e 
financeiros disponíveis para a execução do programa;
e) relatório quantitativo e qualitativo das atividades do ano anterior;
g) proposta político-pedagógica do programa;
h) alvará de funcionamento;
i) alvará sanitário.
 
Art.11. Os programas deverão observar os princípios, pressupostos e exigências 
contidas no capítulo II, título I da Lei Federal 90/8.069 com a redação dada pela Lei 
Federal 09/12.010, observando os parâmetros do Plano Nacional de Promoção, Proteção 
e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária.
 
Art. 12. Os programas de acolhimento institucional e familiar, referenciados nos artigos 
3§ ,90º, III, 93 ,92 e 101, da Lei 90/8.069, serão desenvolvidos observando os princípios, 
orientações metodológicas e parâmetros de funcionamento estabelecidos no documento 
Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes, aprovado 
pela Resolução Conjunta CONANDA e CNAS nº 1, de18 de junho de 2009.
 
Parágrafo único. Os programas de acolhimento institucional observarão, ainda, os 
parâmetros estabelecidos na Deliberação nº 208/CMDCA/2010.
 
Art.13. A extinção de programas deverá ser comunicada, imediatamente, ao CMDCA.
 
Capítulo V 
Das Especificações dos Regimes e Programas
 
Art.14. As entidades e órgãos públicos, no desenvolvimento de programas de proteção 
e sócio-educativos, deverão cumprir com rigor, o Art. 19 do ECA, que determina toda 
criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, 
em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 
E observar as necessidades pedagógicas e os seguintes princípios:
   
I - condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos;
II - proteção integral e prioritária;
III - responsabilidade primária e solidária do poder público das 3 (três) esferas de 
governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da execução 
de programas por entidades não governamentais; 
IV - interesse superior da criança e do adolescente;
V - privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser 
efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e reserva da sua vida privada; 
VI - intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada 
logo que a situação de perigo seja conhecida;
VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas 
autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e 
à proteção da criança e do adolescente;
VIII - proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada 
à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se encontram no momento em 
que a decisão é tomada; 
IX - responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais 
assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente; 
X - prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do 
adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os mantenham ou reintegrem 
na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua 
integração em família substituta; 
XI - obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio 
de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais ou responsável devem ser 
informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma 
como esta se processa; 
XII - oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na 
companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus 

medida de promoção dos direitos e de proteção.
 
Art.15. Os regimes e programas de que trata o artigo anterior compreendem ações 

 
§ 1º Deverão promover o direito à convivência familiar e comunitária, respeitando o 
grupo familiar em sua diversidade e movimento.
 
§ 2º
de Serviços Socioassistenciais, aprovada pela Resolução CNAS nº 2009/109, e estão 

de Campo Grande:
 
I - regime de orientação e apoio sócio-familiar -  voltado para complementar o 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF e o Serviço de Proteção e 
Atendimento  Especializado a Famílias e Indivíduos- PAEFI, previstos e se refere:
 
a) a orientação à família - refere-se à informação, aconselhamento psicossocial, jurídico 
e econômico por meio de palestras, cursos, debates, oficinas, trabalho em grupos e 
atendimento individualizado à família e ou a seus membros;
 
b) o apoio à família - refere-se à transferência de renda e concessão de benefícios 
assistenciais nos termos da LOAS, para suprir necessidades sociais, visando a 
permanência ou reintegração de crianças e adolescentes junto a suas famílias;
 
c) a proteção da família- ações voltadas para fortalecer ou restabelecer vínculos familiares 
e comunitários para membros mais vulneráveis da família: agressores, agredidos, 
dependentes químicos, pessoas portadoras de doenças crônicas ou com deficiência, 

pessoas responsáveis por crianças acolhidas institucionalmente, presidiários;
 

responsáveis; 
 
e) a proteção, a promoção e a defesa de crianças e adolescentes e suas famílias, em 
situação de  ameaça  ou violação de direitos e risco social.
 
II - regime de apoio sócio-educativo em meio aberto - o sentido do termo, aqui, 
se dá na linha de trabalho social e educativo dirigido a crianças e adolescentes fora 
dos regimes de institucionalização, considerando que programas sociais e educativos 
governamentais ou não-governamentais desenvolvidos na comunidade são um poderoso 
instrumento de garantia às crianças e adolescentes ao direito à convivência familiar e 
comunitária.
 
§ 1º Os programas sociais e educativos, nos termos desta Deliberação, compreendem 
ações integradas e complementares ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, caracterizado na referida Tipificação como Serviço realizado em grupos, 
organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus 
usuários, de acordo com o seu ciclo de vida: crianças até 6 anos; crianças e adolescentes 
de 6 a 15 anos e para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos.
 
§ 2º O regime de apoio sócio-educativo em meio aberto está voltado para:
 
a) a socialização infanto-juvenil- ações de cunho social e educativo de proteção, promoção 
e defesa de direitos a crianças e adolescentes, visando assegurar a sua formação integral, 
por meio   do  desenvolvimento sistemático de atividades que estimulem  a construção 
de sua identidade pessoal e social e de novos conhecimentos;  previna a ocorrência de 
situações de risco social; promova o acesso e a experimentação da arte; ofereça práticas 
desportivas e de lazer; e a segurança alimentar; e
 
b) ações de atendimento a crianças e adolescentes vítimas de agressões, maus tratos, 
omissão, negligência, risco pessoal e social e encaminhamentos aos diversos programas.  
 
III- regime de colocação familiar- composto de programas para a colocação em família 
substituta, de crianças e adolescentes privados do apoio dos pais ou dos responsáveis. 
De acordo com os artigos 28 a 32 do ECA.  A  colocação em família substituta far-se-á:
a) mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da 
criança ou adolescente;
 b) não se deferirá colocação em família substituta a pessoa que revele, por qualquer 
modo, incompatibilidade com a natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar 
adequado;
c) a colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente 
a terceiros ou a entidades governamentais ou não-governamentais, sem autorização 
judicial.
d) a colocação em família substituta estrangeira constitui medida excepcional, somente 
admissível na modalidade de adoção;
e) ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e 
fielmente desempenhar o encargo, mediante termo nos autos; e
 
f) a colocação em família substituta observará os termos dos parágrafos  do artigo 28, 
abaixo transcritos:
 
§ 1º Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe 
interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão 
sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada.
 
§ 2º  Tratando-se de maior de 12 (doze) anos de idade, será necessário seu consentimento, 
colhido em audiência.
 
§ 3º  Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de 

medida.
 
§ 4º  Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma 
família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra 
situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-
se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais.
 
§ 5º  A colocação da criança ou adolescente em família substituta será precedida 
de sua preparação gradativa e acompanhamento posterior, realizados pela equipe 

o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do 
direito à convivência familiar. 
 
§ 6º  Em se tratando de criança ou adolescente indígena ou proveniente de comunidade 
remanescente de quilombo, é ainda obrigatório: 
 
I - que sejam consideradas e respeitadas sua identidade social e cultural, os seus 
costumes e tradições, bem como suas instituições, desde que não sejam incompatíveis 
com os direitos fundamentais reconhecidos por esta Lei e pela Constituição Federal; 
 
II - que a colocação familiar ocorra prioritariamente no seio de sua comunidade ou junto 
a membros da mesma etnia; 
 
III - a intervenção e oitiva de representantes do órgão federal responsável pela política 
indigenista, no caso de crianças e adolescentes indígenas, e de antropólogos, perante a 

 
IV - regime de acolhimento institucional - composto de programas e ações 
de  atendimento excepcional e breve à criança e ao adolescente que tenham recebido 
esta medida de proteção, observando o art. 101, incisos VII, VIII e IX e parágrafos de 1 
a 12, especialmente no que determina:
 
a) o acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e 
excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não 
sendo esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de 
liberdade.
 
b) o acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos 
pais ou do responsável e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que 
identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de 
orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com 
a criança ou com o adolescente acolhido. 
 
§ 1º Em conformidade com o art. 93 do ECA,  as entidades que mantenham programa 
de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher 
crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo 
comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da Juventude, 
sob pena de responsabilidade.
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§ 2º Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e 
se necessário com o apoio do Conselho Tutelar local, tomará as medidas necessárias 
para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se 
por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento 
a programa de acolhimento familiar, institucional ou a família substituta, observado o 
disposto no § 2o do art. 101 do ECA.
 
V- regime de prestação de serviços à comunidade- composto de ações que visem 
promover o cumprimento da medida sócio-educativa  pelo adolescente a quem se atribua 
autoria de infração, sentenciado com essa medida.
 
§ 1º. De acordo com o art. 117 do ECA, a prestação de serviços comunitários consiste 
na realização de tarefas gratuitas de interesse geral, por período não excedente a  seis 
meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos 
congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais.
 
§ 2º.  As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser 
cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos e 
feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicar a frequência à escola ou à jornada 
normal de trabalho.
 
V- regime de liberdade assistida- composto de programas que visam assegurar 
atendimento ao adolescente que cometeu um ato infracional, sentenciado com essa 
medida sócio-educativa.  Em conformidade com o art. 118 do ECA,  a liberdade assistida 
será adotada sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, 
auxiliar e orientar o adolescente.

§ 1º. A autoridade designará pessoa capacitada para acompanhar o caso, a qual poderá 
ser recomendada por entidade ou programa de atendimento.
§ 2º
qualquer tempo ser prorrogada, revogada ou substituída por outra medida,  ouvido o 
orientador, o Ministério Público e o defensor.
§ 3º. No art. 119,  o ECA estabelece que  incumbe ao orientador, com o apoio e a 
supervisão da autoridade competente, a realização dos seguintes encargos, entre outros:
a) promover  socialmente o adolescente e sua família, fornecendo-lhes orientação e 
inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou comunitário de auxílio e assistência 
social;
b)  supervisionar a frequência e o aproveitamento escolar do adolescente, promovendo, 
inclusive, sua matrícula;
c) diligenciar no sentido da profissionalização do adolescente e de sua inserção no 
mercado de trabalho;
d) apresentar relatório do caso.  
 
VI  - regime   de   semiliberdade   - composto de programas que   visam assegurar 
atendimento ao adolescente que cometeu  um ato    infracional e foi   sentenciado com 
essa medida sócio-educativa de semiliberdade.
§ 1º Caracteriza-se por atividades sócio-psico-pedágógicas; encaminhamento do 
adolescente a serviços diversos; articulação e contatos com os segmentos envolvidos 
no cumprimento da medida; contatos e/ou encaminhamentos direcionados para 
os familiares do adolescente; acompanhamento da vida escolar e/ou profissional do 
adolescente; oferecimento de atividades de esporte, cultura e lazer; e orientação quanto 
ao cumprimento da sentença.
§ 2º  De acordo com o art. 120 do ECA, o regime de semi-liberdade pode ser determinado 
desde o início, ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização 
de atividades externas, independentemente de autorização judicial, sendo obrigatórias 
a escolarização e a profissionalização, devendo, sempre que possível, ser utilizados os 
recursos existentes na comunidade.
§ 3º A medida não comporta prazo determinado aplicando-se, no que couber, as 
disposições relativas à internação.
 
VII - regime de internação- composto de programas que visam assegurar o 
cumprimento da sentença judicial da  medida sócio-educativa de internação, sendo que 
de acordo com  o art. 122 do ECA,  a medida de internação só poderá ser aplicada 
quando:
a) tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;
b) por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
c) por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
§ 1º Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.
§ 2º De acordo com o art. 123 do ECA, a  internação deverá ser cumprida em entidade 
exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida 
rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.
§ 3º Durante o período de internação, inclusive provisória, serão obrigatórias atividades 
pedagógicas.
§ 4º  O art. 124 do ECA assegura  ao  adolescente privado de liberdade, entre outros, 
os seguintes direitos:
a) entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público;
b) peticionar diretamente a qualquer autoridade;
c) avistar-se reservadamente com seu defensor;
d) ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada;
e) ser tratado com respeito e dignidade;
f) permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de 
seus pais ou responsável;
g) receber visitas, ao menos, semanalmente;           
h) corresponder-se com seus familiares e amigos;
i) ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal;
j) habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade;
k) receber escolarização e profissionalização;
l)- realizar atividades culturais, esportivas e de lazer:
m) ter acesso aos meios de comunicação social;
n) receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje;
o) manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, 
recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade;
p) receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida 
em sociedade.
 
VIII- outros programas:
 
a) assessoria técnica - programa composto de ações de apoio à elaboração da proposta 
sócio-educativa do atendimento, planejamento, orientação jurídica, orientação 
contábil e formação de recursos humanos das Entidades da Sociedade Civil e Órgãos 
da Administração Pública que desenvolvam atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente.
 
Parágrafo único.  Compreende também ações de apoio e orientação pedagógica e 
jurídica para o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente e Conselhos Tutelares.

b) assessoria financeira- programa composto de ações de apoio financeiro para execução 
dos regimes anteriormente detalhados no atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente.

c) programa de vigilância e defesa dos direitos - programa composto de ações de 
monitoramento, fiscalização e denúncia quanto ao atendimento aos direitos da criança 
e do adolescente. Compreende também atividades jurídicas nessa mesma direção, e a 
participação nos espaços de discussão e deliberação de políticas públicas.
 
Art. 16. O regime de proteção jurídico social abrange a defesa dos direitos da criança 
e do adolescente e o assessoramento jurídico aos destinatários da proteção integral 
contida na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na legislação 
complementar protetora da população infanto-juvenil.
 
Parágrafo Único. A proposta sócio-educativa do programa a ser desenvolvido sob 

consultas e atividades de defesa em foro judicial ou extrajudicial, destinadas a efetividade 
dos direitos infanto-juvenis.
 
Capítulo VI
 
Do Processo de Registro de Entidades e Inscrição de Programas
 
Art. 17.  Os pedidos de Registro de Entidade e os pedidos de Inscrição de Programas 
serão autuados em sistema de processo administrativo adotado pelo Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Grande.
 
§1º Os requerimentos de registro e de inscrição de programas, dirigidos ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, serão registrados em ordem 
cronológica e numerados na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados-CAOC, que 
os autuará e encaminhará à Comissão de Inscrição e Análise de Programa de Atendimento 
� CIAPA, mediante termo circunstanciado nos autos.
 
§ 2º Recebido o processo na Comissão de que trata o parágrafo anterior, será designado 
o Relator do processo, que terá prazo de até 60 (sessenta) dias para apresentação do 
relatório-voto.
 
§ 3º Esgotado o prazo de permanência do processo com o Relator, este deverá solicitar 
à Mesa Diretora a inclusão na pauta da sessão subsequente ou poderá solicitar, 
motivadamente, a dilação do prazo para conclusão, sendo  deferido a critério do 
Colegiado;
 
§ 5º Esgotados todos os prazos sem a conclusão do processo, o Presidente do Conselho 
deverá designar outro Relator para a sua conclusão e em data acordada pela Plenária;
 
Art. 18. Aprovada a concessão de registro da entidade ou a inscrição de programa, pelo 
Conselho, este fará publicar o ato no Diário Oficial de Campo Grande-DIOGRANDE, sob 
a forma de Deliberação.
 
§ 1º 
de registro e de inscrição de programa onde constarão, necessariamente:
 
I � designação, endereço e CNPJ da entidade;
 
II � prazo de validade do registro ou de inscrição do programa;
 
III � número do processo de concessão;
 
IV � data e assinatura do Presidente do Conselho.
 
§ 2º  Os atos de concessão de registro ou de inscrição de programas deferidos pelo 
CMDCA, deverão ser comunicados à autoridade judiciária e ao Conselho Tutelar.
 
Capítulo VII
Do Indeferimento, da Suspensão e do Cancelamento de Registro.
 
Art.19. Será indeferido o registro à entidade não-governamental  que não atenda os 
requisitos do § 1º do artigo 6º desta deliberação.
 
Art. 20. Será suspenso o registro da entidade não-governamental que:
 
I- apresentar irregularidades técnicas, administrativas ou ações incompatíveis com os 
princípios definidos no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA;
 
II - interromper suas atividades sem motivo justificado;
 
III- deixar de cumprir com as normas de execução do programa.
 
Art. 21. Será cancelado o registro da entidade não-governamental que:
 
I- deixar de atender os requisitos necessários à concessão de registro;
 
II- não estiver em funcionamento;
 
III- não sanar as irregularidades que deram causa a suspensão do registro no prazo 
assinalado conforme Regimento da Comissão de Inscrição e Análise de Programas de 
Atendimento - CIAPA.
 
Parágrafo único.  Os atos de suspensão e de cancelamento de registro deverão ser 
comunicados à autoridade judiciária e ao Conselho Tutelar.
 
Capítulo VIII
Do indeferimento, da Suspensão e do Cancelamento de Inscrição de Programa.
 
Art. 22. Será indeferido o pedido de inscrição de programa que:
 
I- não oferecer instalações físicas em condições adequadas;
 
II- não apresentar plano de trabalho compatível com os princípios do Estatuto da Criança 
e do Adolescente;
 
III - não cumprir com outros requisitos estabelecidos pelo CMDCA;
                  
IV- não mantiver atualizados os dados referentes à constituição e administração;
 
V- mantiver em seus quadros pessoas inidôneas; 

VI- apresentar irregularidade técnica ou administrativa que afete o atendimento aos 
direitos da criança e do adolescente, estando incompatível com o plano de trabalho e os 
princípios do ECA.
           
Art. 23. Será suspensa a inscrição do programa que:
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I- apresentar irregularidade na sua execução, incompatível com os princípios definidos 
no Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA;
 
II- ficar paralisado por mais de seis meses, em prejuízo das crianças e adolescentes 
atendidos;
 
III - não estiver de acordo com o plano de trabalho apresentado para sua execução;
 
IV- não se enquadrar nos critérios definidos pelo CMDCA;
 
V- não mantiver suas instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, 
higiene, salubridade e segurança.   
 
§ 1º A suspensão da inscrição de programa terá prazo certo e determinado de no 
máximo seis meses.
 
§ 2º O programa que não sanar as irregularidades no prazo estabelecido por decisão do 
Conselho terá a sua inscrição cancelada.
 
§ 3º Os atos de suspensão e de cancelamento de programas deverão ser comunicados 
à autoridade judiciária e ao Conselho Tutelar.
 
Capítulo IX
Do Pedido de Revisão
 
Art.24. Caberá revisão do ato que indeferir a concessão de registro de entidade não-
governamental ou de inscrição de programas de proteção e sócio-educativo, no prazo 
de 30
Grande-DIOGRANDE.
 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput deste artigo no indeferimento de renovação 
de inscrição ou de registro de programa.
 
Art.25. O pedido de revisão deverá ser dirigido ao Presidente do CMDCA, que 
encaminhará para a Comissão de Inscrição e Análise de Programa de Atendimento � 
CIAPA, para análise.
 
Parágrafo único. Se o pedido de revisão não preencher os requisitos necessários a sua 
admissibilidade ou for manifestamente intempestivo, será imediatamente indeferido por 
ato do Presidente do Conselho.
 
Art. 26. O pedido de reconsideração deverá ser concluído no prazo de 30 (trinta) dias e 
incluído na pauta da primeira sessão subsequente para discussão e votação.
 
Art. 27. Se houver necessidade de emenda ao pedido inicial, o requerente terá 30 
(trinta) dias úteis para tomar as providências solicitadas, a partir da data da intimação.
 
Parágrafo único. Caso a entidade manifeste a necessidade de extensão do prazo para 
providenciar a documentação pendente, deverá solicitar formalmente ao CMDCA/CG no 
prazo de 2 (dois) a 12 (doze) meses.
I - Nesse caso, a entidade receberá um registro provisório, com validade de 12 (doze) 
meses, a fim de proporcionar tempo hábil para que a mesma obtenha os documentos 
definitivos exigidos no art. 5º desta Deliberação.
II - Os documentos pendentes deverão ser apresentados até 01 (um) mês antes de 
expirar o registro provisório, para viabilizar a emissão do registro definitivo.
III - A entidade que não cumprir o inciso anterior ao final de 12 (doze) meses, terá seu 
registro provisório cancelado.
  
Art. 28. Os pedidos que não forem da competência do CMDCA/CG serão devolvidos ao 
requerente no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
 
Capítulo X 
Da Visita
 
Art. 29.  Estando em ordem o pedido inicial, a Secretaria Executiva do CMDCA enviará 

conjunto com o conselheiro designado relator, à visita técnica a entidade, sendo que o 
prazo para devolver o processo com o parecer técnico será de até 30 (trinta) dias úteis.
 
Art. 30.  A entidade requerente será comunicada da visita, com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas.
 

Capítulo XI 
Da Decisão
 
Art. 31. Concluída a visita técnica, o processo, devidamente instruído com todos os 
pareceres técnicos, será encaminhado à Comissão de Inscrição e Análise de Programa 
de Atendimento � CIAPA, para exame e parecer.
 
Parágrafo único. A decisão, que será sempre fundamentada, deverá ser dada em até 30 
(trinta) dias úteis.
 
Art. 32. A decisão concessiva ou negativa do registro será fundamentada e deverá ser 
proferida em até 30 (trinta) dias úteis, a contar do recebimento dos Autos pela Mesa 
Diretora.
 
Art. 33
Município de Campo Grande.
 
Capítulo XII 
Do Arquivamento
 
Art. 34 30 (trinta) dias consecutivos por falta 
de movimentação do requerente, será arquivado.
 
Art. 35. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias do arquivamento não será aceito o pedido 
de reativação do processo.
 
Parágrafo único. O interessado, decorrido o prazo deste artigo, deverá fazer novo pedido.  
 
Art. 36.
Município de Campo Grande.
 
Art. 37. Os casos de irregularidades serão comunicados ao Conselho Tutelar e ao 
Ministério Público.
  
Art. 38. Decorridos 15 (quinze) dias da comunicação à Entidade, a decisão da cassação 

 

Art. 39. A publicação da decisão será comunicada ao Conselho Tutelar, ao Ministério 
Público e ao Poder Judiciário.
 
 
Capítulo XIII 
Dos Recursos
 
Art. 40. Caberá recurso ao plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Campo Grande, das decisões referentes ao Registro de Entidades e a 
Inscrição de Programas, no prazo de 10 (dez) dias.
 
Capítulo XIV 
Das Disposições Finais e Transitórias
 
Art. 41. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Grande/
MS reavaliará os programas desenvolvidos pelas entidades da Sociedade Civil e pelos 
Órgãos da Administração Pública, obrigatória e ordinariamente de dois em dois anos e, 
extraordinariamente a qualquer tempo, segundo seus critérios e os critérios previstos 
em leis e normas regulamentares vigentes.
 
Art. 42. As entidades e os órgãos abrangidos pelo artigo anterior deverão sanar em 60 
(sessenta) dias, os déficits quantitativos e qualitativos, detectados nas avaliações, sob 
pena de suspensão de seu registro.
 
Art. 43. As Entidades já registradas no CMDCA/CG terão 180 (cento e oitenta) dias 
corridos para adaptarem-se às normas da presente Deliberação.
 
Art. 44. Esta Deliberação entra em vigor a partir da data de sua publicação.
 
Art. 45. Revogam-se as disposições em contrário, sobretudo a Deliberação de nº 041, 
de 22 de novembro de 2004 deste conselho.

Campo Grande, 16 de dezembro de 2014. 

Silvana Silveira Pereira 
Conselheira Presidente do CMDCA

ANEXOS DELIBERAÇÃO Nº DE  2014/CMDCA/CG

ANEXO I
DOCUMENTOS PARA REGISTRO DE ENTIDADES NÃO- GOVERNAMENTAIS

(Modelo de Requerimento)
Sr (a). Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente � 
CMDCA

A Entidade: ___________________________________________, CNPJ____________ 
,com sede à rua________________________nº_______________
bairro:_________________________no município  de Campo Grande,  Cep: 
_____________________Email:__________________,  por intermédio de 
___________________, seu representante legal, portador(a) do CPF nº 
_______________________, requerer a Vossa Senhoria a concessão de Registro 
desta Entidade nesse Conselho,  anexando os documentos abaixo relacionados, 
estando ciente que a devida a expedição do Certificado de Registro ocorrerá após análise 
dos documentos, visita e elaboração de parecer técnico, confirmando que a entidade 
atende os princípios previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente � ECA.
Nestes Termos Pede Deferimento.

Campo Grande, MS______de__________________de  2014.

_________________________________

Representante legal

Documentação necessária (fotocópia)
1 Estatuto da Entidaderegistrado em  Cartório de Registro de Pessoa Jurídica;
2 -Ata de Eleição e Posse da atual Diretoria;
3 - Plano de trabalho anual, explicitando as atividades, os recursos físicos, humanos e 
financeiros;
4-Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ/MF;
5- Alvará de localização e funcionamento;
6-Alvará Sanitário;
7- CPF e Identidade do Representante legal

ANEXO II
DOCUMENTOS PARA RENOVAÇÃO DE REGISTRO DEENTIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

(Modelo de Requerimento)
Sr (a). Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente � 

CMDCA

A Entidade: ___________________________________________, CNPJ____________ 
,com sede à rua________________________nº_______________
bairro:_________________________no município  de Campo Grande,  Cep: 
_____________________Email:__________________,  por intermédio de 
___________________, seu representante legal, portador(a) do CPF nº 
_______________________, requerer a Vossa Senhoria a concessão c de Renovação 
de Registro desta Entidade nesse Conselho,  anexando os documentos abaixo 
relacionados, estando ciente que a devida a expedição do Certificado de Registro ocorrerá 
após análise dos documentos, visita e elaboração de parecer técnico, confirmando que a 
entidade atende os princípios previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente � ECA.
Nestes Termos Pede Deferimento.
Campo Grande, MS_____de_________________de  2014.

_________________________________

Representante legal

Documentação necessária(fotocópia):
1-Declaração de que não houve alteração estatutária na Entidade e, se houver,Estatuto 
alterado, registrado em Cartório de Registro de Pessoa jurídica;
2 -Ata de eleição e posse da atual diretoria;
3 - Plano de trabalho anual, explicitando as atividades, os recursos físicos, humanos e 
financeiros.
4 - Relatório qualitativo e quantitativo das atividades do ano anterior.
5- Alvará de Localização e Funcionamento;
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6  Alvará Sanitário, de onde é executada a ação; 
7- CPF e Identidade do Representante legal

ANEXO III
DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS DE ENTIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

(Modelo de Requerimento)
Sr (a). Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente � 
CMDCA

A Entidade: ___________________________________________, CNPJ____________ 
,com sede à rua________________________nº_______________
bairro:_________________________no município  de Campo Grande,  Cep: 
_____________________Email:__________________,  por intermédio de 
___________________, seu representante legal, portador(a) do CPF nº 
_______________________, requerer a Vossa Senhoria a concessão de Inscrição de 
Programa______________________ desta Entidade, nesse Conselho, anexando 
os documentos abaixo relacionados, estando ciente que a devida a  inscrição ocorrerá 
após análise dos documentos, visita e elaboração de parecer técnico, confirmando que 
o Programa atende os princípios previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente � 
ECA. 

Nestes Termos Pede Deferimento

Campo Grande, MS_______de___________________de  2014.

_________________________________

Representante legal

Relação de documentos necessários ( fotocópia)
1- Plano de Trabalho Anual, explicitando os recursos materiais, humanos e financeiros 
envolvidos na execução do programa;
2-Relatório de Atividades quantitativo e qualitativo do ano anterior;
3 - Proposta político- pedagógica do Programa.

ANEXO IV
DOCUMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS � 

ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS

(Modelo de Requerimento)
Sr (a). Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente � 
CMDCA

A Entidade: ___________________________________________, CNPJ____________ 
,com sede à rua________________________nº_______________
bairro:_________________________no município  de Campo Grande,  Cep: 
_____________________Email:__________________,  por intermédio de 
___________________, seu representante legal, portador(a) do CPF nº 
_______________________, requerer a Vossa Senhoria a concessão da renovação 
de Inscrição de Programa__________________, desta Entidade nesse 
Conselho , anexando os documentos abaixo relacionados, estando ciente que a devida  
renovação ocorrerá após análise dos documentos, visita e elaboração de parecer técnico, 
confirmando que o Programa atende os princípios previstos pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente � ECA.
Nestes Termos Pede Deferimento.

Campo Grande, MS______de__________________de  2014.

_________________________________

Representante legal

Relação de documentos necessários ( fotocópia)
1-Plano de Trabalho Anual, explicitando os recursos materiais, humanos e financeiros 
envolvidos na execução do programa;
2-Relatório de Atividades quantitativo e qualitativo do ano anterior;
3 - Proposta político- pedagógica do Programa; 
4 - Alvará Sanitário.

ANEXO V

DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO OU SÓCIO 

EDUCATIVAS PARA ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

(Modelo de Requerimento)

Sr (a). Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente � 
CMDCA

A Secrtaria/ Órgão: _______________________________________
____, CNPJ____________, executor do Programa____________,com 
sede à rua________________________nº_______________
bairro:_________________________no município  de Campo Grande,  Cep: 
_____________________Email:__________________,  por intermédio de 
___________________, (cargo), portador(a) do CPF nº _______________________, 
requerer a Vossa Senhoria a concessão da Inscrição do Programa, nesse Conselho 
, anexando os documentos abaixo relacionados, estando ciente que a devida  inscrição 
ocorrerá após análise dos documentos, visita e elaboração de parecer técnico, 
confirmando que o Programa atende os princípios previstos pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente � ECA.

Nestes Termos Pede Deferimento.
Campo Grande, MS______de_________________de  2014.

________________________________

Cargo

Relação dos documentos( fotocópia)
1 �Regimento Interno do Órgão executor do programa;
2-Ato de nomeação do dirigente do órgão responsável pela execução do Programa
3 - Plano de Trabalho Anual explicitando os recursos materiais, humanos e financeiros 

envolvidos na execução do programa;
4 - Relatório das Atividades do ano anterior
5- Proposta político- pedagógica atual;
6- Alvaráde Funcionamento
7 - Alvará Sanitário de onde é executada a ação

ANEXO VI

DOCUMENTOS PARA RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS DE ÓRGÃOS 

GOVERNAMENTAIS

(Modelo de Requerimento)
Sr (a). Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente � 
CMDCA

Secretar ia/ÓrgãoGvernamental:___________________________________
____________________________________________,CNPJ_________
___,com sede à rua________________________nº_______________
bairro:_________________________no município  de Campo Grande,  Cep: 
_____________________Email:__________________,  por intermédio de 
___________________, seu representante legal, portador(a) do CPF nº 
_______________________, requerer a Vossa Senhoria a concessão da renovação 
da  Inscrição do Programa__________________, nesse Conselho , anexando 
os documentos abaixo relacionados, estando ciente que a devida  inscrição ocorrerá 
após análise dos documentos, visita e elaboração de parecer técnico, confirmando que 
o Programa atende aos princípios previstos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 
� ECA.

Nestes Termos Pede Deferimento.

Campo Grande, MS________de_______________de  2014.

_________________________________

COORDENADOR(A)

Relação de documentos( fotocópia)

1-Declaração de que não houve alteração no regimento interno do órgão executor 
do programa,  e se houver, o Regimento alterado ; 
2 - Plano de Trabalho Anual, explicitando os recursos humanos,financeiros e 
materiais envolvidos na execução do programa a ser renovado;
3-Relatório das Atividades do ano anterior; 
4-Propostapolítico pedagógica atual;
5-Alvará de funcionamento
6 - Alvará Sanitário onde é executada a ação; 

ANEXO VII
ROTEIRO DE PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E/OU PROGRAMA

1 � IDENTIFICAÇÃO
 Dados institucionais 

     - Nome da Entidade:

    - Endereço da Entidade:

     - Bairro:

     - CEP:

     -Telefone:                          Fax:

     -E-mail:

     -CNPJ:

     -Data de Fundação:

     -Técnico Responsável:

Dados a diretoria (se for organização não-governamental)
Diretoria: Nome e Mandato

 2- APRESENTAÇÃO (Descrever o conteúdo do plano, ou seja, do que se trata o 

trabalho realizado pela entidade, para qual público e a área que abrange; sua relevância 

à sociedade; metodologia de trabalho; os parceiros para o desenvolvimento das 

atividades (como as redes de atendimento) e da elaboração do mesmo. Também são 

apresentados os princípios que norteiam as ações, de forma que expressem os valores 

morais, culturais, políticos, etc.; as diretrizes das ações; as leis que fundamentam toda 

a ação e o modelo de gestão adotado pela organização).

3 - MISSÃO (Objetivo estatutário)

4- DIAGNÓSTICO DA ÁREA(Apresentar o diagnóstico da área que será implantado 
o plano detrabalho ou que já vem sendo desenvolvido, contendo a caracterização das 
pessoas que serão atendidas; análise da realidade social da comunidade (bairro, cidade, 
etc.); aspectos demográficos, fontes de recursos, histórico da região e/ou público).

5 - PROJEÇÃO DE ATENDIMENTOS
0 a 3 anos:
4 a 6 anos:
7 a 15 anos:
16 a 18 anos:
Acima de 18anos:
Famílias: 

 6- OBJETIVOS

Objetivo geral( definir de forma ampla o que se quer alcançar,  qual situação problema 

que se quer superar). 

Objetivos específicos( detalhar  como se pretende alcançar o objetivo geral).

7- METAS (demostrar quantitativamente o objetivo que se quer atingir e o prazo para 
alcançá-lo ouse aproximar do desejado).
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8- PRIORIDADES E ESTRATÉGIAS (Listar as prioridades das ações da entidade, 
levando em conta a sua viabilidade e seu potencial humano e financeiro. Já as estratégias 
é o caminho escolhido pela entidade para se alcançar o objetivo proposto).

9 - RECURSOS HUMANOS (remunerado/voluntário)
CARGO/FUNÇÃO/ FORMAÇÃO/ CARGA HORÁRIA

10- RECURSOS FINANCEIROS(apresentação das receitas e despesas da instituição 
para o desenvolvimento de seu Plano de trabalho).

 11 - PROGRAMASEPROJETOS(A partir das orientações abaixo apresentar as ações 
desenvolvidos pela entidade:
Título, responsável técnico/nº de inscrição no conselho de classe, público-alvo, período 
de realização, objetivo geral e específicos,metodologia, metas e custos

12 - REDE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS : com parceiros externos
(Envolve apenas pessoas jurídicas; especificar o nome dos parceiros e as ações 
desenvolvidas).
Tipos de parcerias:
- financiador: provêrecursos financeiros para a execução de projetos e/ou ações - 
executor: realiza os projetos e/ou ações que beneficiam a entidade.
- doador: doa produtos para a viabilização da execução de projetos e/ou � prestador de 
serviços (técnicos, administrativos e/ou operacionais):fornecimento de serviços a título 
gratuito.
Obs.: no caso específico de parcerias com o Poder Público, especificar o órgão. Nome 
Parceiro,Ações desenvolvidas

13- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
(Descrever como será realizado o  acompanhamento contínuo do desenvolvimento das 
atividades e apresentar a tipologia e a periodicidade da avaliação adotada pela entidade, 
para identificar os avanços e dificuldades visando um possível aprimoramento).

(Obs: Caso a entidade altere o Plano de Trabalho, este deverá serre-encaminhado ao 
Conselho, com as devidas alterações).
 
DATA:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO VIII

ROTEIRO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES

  I- IDENTIFICAÇÃO
Dados institucionais 

     - Nome da Entidade:

    - Endereço da Entidade:

     - Bairro:

     - CEP:

     -Telefone:                          Fax:

     -E-mail:

      -CNPJ:

      -Data de Fundação:

       -Técnico Responsável:
 
Dados a diretoria (se for organização não-governamental)
Diretoria: Nome e Mandato

II- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR

III- PÚBLICO ATENDIDO

IV- ORIGEM DOS RECURSOS

V- INFRAESTRUTURA INSTITUCIONAL � Espaço físico, materiais permanentes e de 

consumo, equipe. 

DATA:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO IX

ROTEIRO DE PROJETO POLÍTICO- PEDAGÓGICO

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
Dados institucionais 

     - Nome da Entidade:

    - Endereço da Entidade:

     - Bairro:

     - CEP:

     -Telefone:                          Fax:

     -E-mail:

      -CNPJ:

      -Data de Fundação:

       -Técnico Responsável:

Dados a diretoria (se for organização não-governamental)
Diretoria: Nome e Mandato

2- ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA (deve conter a história da criação do programa, 

os princípios que o fundamentam e a demanda que justificou sua implantação).

3- OBJETIVOS(deve conter a descrição de onde se quer chegar comas ações do pro-
grama)

4- PÚBLICO ATENDIDO (deve conter a caracterização das crianças e adolescentes 
atendidos, com  a faixa etária)

5- RECURSOS MATERIAIS E FÍSICOS(deve conter o detalhamento dos equipamentos 
que são utilizados para a execução do programa, bem como as características do espaço 
físico em queas atividades vão acontecer)

6- RECURSOS FINANCEIROS(deve conter o orçamento do programa, com as respecti-
vas fontes de recursos (doações, convênios, bazar, etc) e o custo mensal total). 

7- RECURSOS HUMANOS (deve contero quadro o pessoal envolvido na execução do 
programa: técnicos, educadores, equipe de apoio, especificando as funções e o vínculo, 
ou seja: contratados , cedidos ou voluntários).

8- VALORES DO PROGRAMA (valores que permeiam o trabalho e ação de todos os que 
participamcrianças, adolescentes e suas famílias).

9- METODOLOGIA (deve conter a descrição da forma com são desenvolvidas as ativi-
dades do programa de maneira alcançar os objetivos propostos pela ação)

Itens Importantes:

critérios de admissão dascrianças/ adolescentes e famílias no programa;
atividades realizadas pelo programa, especificando a frequência e  o número de 
pessoas atendidas;
parcerias;
formas de interação com afamília e com acomunidade:
formas de interlocução com outros conselhos, fóruns, atores do sistema de 
garantia de direitos e outros.

9.1- Atividades pedagógicas (deve conter a descrição de todas as atividades físi-
cas, artísticas, culturais e como são  trabalhadas as questões pedagógicas comple-
mentares: participação social, convivência, fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários,auto-estima,  autonomia)

10- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (deve conteras formas de monitoramento e 
avaliação das ações desenvolvidas)

DATA:
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL LEGAL
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DEPLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que o(a), (entidade)___________________________,
com sede na (Av. Rua, nº complemente)___________________________________,
na cidade de Campo Grande, MS , inscrita no CNPJ sob o
nº__________________, é uma entidade sem fins lucrativos e está em pleno e
regular funcionamento desde (data)___________, mantendo suas atividades e
cumprindo suas finalidades estatutárias.

Declaro também, que no ano anterior, as ações foram desenvolvidas de
acordo com o Plano de Trabalho do referido ano.

Campo Grande, MS_________ de______________ de  2014.

_____________________________
Assinatura

ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃODE IDONEIDADE

DECLARAÇÃO

___________________________________________________(nome), brasileiro, 
(casado/ solteiro), _________________________________________(profissão, 
portador do RG nº ____________________________________inscrito no CPF/MF nº
_____________________________, representante legal da   ___________________
____________________(entidade), residente e domiciliado na Rua_______________
______________ Campo Grande, MS declaro sobas penas da Lei, que os diretores da 
Entidade, são pessoas idôneas, não tendo nada que desabone suas condutas, atendendo 
desta forma a letra �d� do Parágrafo Único, do artigo 91 da Lei 8069/90.
Por ser verdade, firmo o presente.

Campo Grande,_____de____________de 2014.

____________________________

Assinatura
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ANEXO XII

FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE ENTIDADES NÃO- GOVERNAMENTAIS 
(PREENCHIMENTO DO CMDCA)

INFORMAÇÕES GERAIS DA ENTIDADE

Nº Registro no CMDCA:---------------
                                                  Nº CNPJ:--------------------------------

Nome (razão social) :________________________________

Nome (fantasia):______________________________________________________

Endereço:Rua  ____________________________________________   Nº ___________

Bairro:_______________________ CEP:__________________Campo Grande/MS

Fone:________________FAX______________Email     ___________

Representante legal :       Período do Mandato: ____/_____/ a ____/_____

Situação do imóvel (    ) próprio        (   )   alugado         (   )  cedido         (   ) outros

Área de Atuação (se for o caso marque mais de uma opção)

( ) Acolhimento Institucional
( ) Apoio Socioeducativo em Meio Aberto
( ) Orientação e Apoio Sociofamiliar
( ) Defesa Jurídico-social

( ) Colocação Familiar
( ) Liberdade  Assistida
( ) Semiliberdade
( ) Internação

   
Total de crianças e adolescentes atendidos:_________ 
 A entidade atua em outro município?__________
 A entidade é mantida por outra instituição?____________

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS FINANCEIROS

Origem do Recurso Valor médio mensal Duração do 
financiamento

----/----/--- a ----/----
-/----

----/----/--- a ----/----
-/----

----/----/--- a ----/----
-/----

----/----/--- a ----/----
-/----

Nome do 
técnicoresponsável

Assinatura do técnico Data dopreenchimento

Nome do entrevistado Assinatura do 
entrevistado

Cargo do entrevistado

AVALIAÇÃO DA ENTIDADE

Aspectos a serem observados:
-Toda documentação solicitada foi apresentada e está regular /(  ) Sim (  )Não
- A entidade tem agua potável ?(  ) Sim (  )Não
- A iluminação é suficiente ?(  ) Sim (  )Não
- Todos os locais de atendimento são bem ventilados? (  ) Sim (  )Não
- O piso eas paredes dos banheiros e cozinhas são laváveis(  ) Sim (  )Não
- Há banheiros exclusivos para crianças e adolescentes?(  ) Sim (  )Não
- A fiação elétrica esta embutida?(  ) Sim (  )Não
- Em caso de janelas, portas e corredores altos, há grade protetoras?(  ) Sim (  )Não
- Há acessibilidade para pessoas com deficiência?(  ) Sim (  )Não
- Conta com Equipe Técnica e Administrativa?(  ) Sim (  )Não
- E feita seleção criteriosa das pessoas que trabalham ou prestam serviço voluntário no 
sentido de verificar a capacidade técnica e as condições emocionais? (  ) Sim (  )Não
- Há investimento permanente em capacitação da Equipe?(  ) Sim (  )Não
- A atenção dispensada aos familiares das crianças e adolescentes é respeitosa?(  ) Sim 
(  )Não

Parecer Técnico

Data: Nome: Assinatura:

Parecer do Conselheiro e /ou da Comissão de Registro de Entidades e 
Inscrição deProgramas

Data: ----/----/--- Nome: Assinatura:

Decisão do CMDCA

(  )  Deferido (  ) indeferido Data da Plenária: ----/----/---

ANEXO XIII

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÂO DE PROGRAMAS

(PREENCHIMENTO DO CMDCA)

  
                             (  ) Governamental                          (  ) Não Governamental
        

RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA

Nº de Registro no CMDCA:------------

Nome da entidade ou departamento:----------------------------------
Endereço da execução do programa( Rua, Av, Praça)
Bairro-------------------------- Campo Grande /MS         CEP----------------
Telefone----------------------- FAX------------------- Email----------------

PROGRAMA
Nome:--------------------------------------------

Regime de Atendimento

( )  Acolhimento Institucional
( ) Apoio Socioeducativo em  Meio Aberto
( ) Orientação e Apoio Sociofamiliar
( ) Defesa Jurídico-social

( ) Colocação Familiar
( ) Liberdade  Assistida
( ) Semiliberdade
( ) Internação

Atividades desenvolvidas no programa:
1.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
2.-----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
3------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------
4------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------

Total de crianças 
e adolescentes 
atendidos:--------

Faixa etária
(  ) até 3anos(  ) 4- 6anos(  )7- 10 anos(  ) 11- 14 
anos(  )15- 18anos

PERFIL DOS TÉCNICOS EEDUCADORES SOCIAIS, POR ESCOLARIDADE E FAIXA 
ETÁRIA DO PÚBLICO ATENDIDO

Crianças e 
Adolescentes

Nº de 
atendidos

 Nº de Técnicos / Educadores disponíveis

Faixa etária Superior Médio Fundamental 
Completo

Fundamental 
Incompleto

Total

Até 3anos

4- 6anos

7- 10 anos

11- 14 anos

15- 18anos

PERFIL DA EQUIPE, POR ÁREA DE ATUAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL
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Área de 
Atuação

Equipe Superior Médio Fundamental 
Completo

Fundamental 
Incompleto

Total

Técnica Assist. Social

Psicólogos

Pedagogos

Educador 
Físico

Educadores 
Sociais

Orientadores 
de Oficina 
(informática, 
artes, outras)

Outros

Administrativa Apoio 
Administrativo

Serv. Gerais

AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Instalações Bom Regular Ruim Não existente

Área coberta

Área externa

Área verde

Limpeza e higiene

Segurança contra acidentes

Somente Para Programas Governamentais- aspectos a serem observados:
-Toda documentação solicitada foi apresentada e está regular /(  ) Sim (  )Não
- A entidade tem agua potável?(  ) Sim (  )Não
- A iluminação é suficiente?(  ) Sim (  )Não
- Todos os locais de atendimento são bem ventilados? (  ) Sim (  )Não
- O piso eas paredes dos banheiros e cozinhas são laváveis(  ) Sim (  )Não
- Há banheiros exclusivos para crianças e adolescentes?(  ) Sim (  )Não
- A fiação elétrica esta embutida?(  ) Sim (  )Não
- Em caso de janelas, portas e corredores altos, há grade protetora?(  ) Sim (  )Não
- Há acessibilidade para pessoas com deficiência?(  ) Sim (  )Não
- E feita seleção criteriosa das pessoas que trabalham ou prestam serviço voluntário no 
sentido de verificar a capacidade técnica e as condições emocionais? (  ) Sim (  )Não
- Há investimento permanente em capacitação da Equipe?(  ) Sim (  )Não
- A atenção dispensada aos familiares das crianças e adolescentes é respeitosa?(  ) Sim 
(  )Não

Desenvolvimento das Atividades
O programa conta com uma equipe técnica?(  ) Sim (  )Não
Tem um Plano de Trabalho fundamento nos princípios do ECA?(  ) Sim (  )Não
O Programa tem uma Proposta Político Pedágogica? (  ) Sim (  )Não

Parecer Técnico

Data: Nome Assinatura

Parecer do Conselheiro e /ou da Comissão de Registro de Entidades e 
Inscrição deProgramas

Data: ----/----/--- Nome: Assinatura:

Decisão do CMDC

(  )  Deferido (  ) indeferido Data da Plenária: ----/----/---

DELIBERAÇÃO N. 437/CMDCA/CG/2014

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 A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

55O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Campo Grande � 
CMDCA/CG, no uso de suas atribuições que lhe conferem os incisos II, III e IV do art. 88 
e da Lei Federal 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente e o § 1º do Artigo 1º da 
Lei Municipal 2.892, de 09 de junho de 1992, e considerando o disposto no art. 227 da 
Constituição Federal de 1988;considerando o disposto nos arts. 3º, 4º, 6º, 60 a 69, 90 
e 91 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA; 

considerando o disposto nos incisos I, II e III do art. 2º e no § 2º do inciso I do art. 23 
da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993-  Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS;

considerando o disposto nos arts. 1º e 2º, 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

considerando o disposto na Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000, que altera 

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
5.452, de 1º de maio de 1943;

considerando o disposto no Decreto nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, que 
regulamenta a contratação de aprendizes e da outras providências;

considerando o disposto no Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, que regulamenta 
o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;

considerando o disposto no Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes, especialmente a Diretriz 6 do Eixo 3 que dispõe sobre a protagonismo e a 
participação de crianças e adolescentes;

considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente � Resolução Conanda Nº 164, de 9 de abril de 2014. 

DELIBERA:

Art. 1º. O registro das entidades sem fins lucrativos e inscrição dos programas não 
governamentais e governamentais que tenham por objetivo a assistência ao adolescente 
e a educação profissional no âmbito do município de Campo Grande, serão regidos por 
esta deliberação e subsidiariamente pela Deliberação /CMDCA/ CG/2014, que dispõe 
sobre o Registro de Entidades e Inscrição de Programas.

Art. 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve:

I - registrar as entidades sem fins lucrativos, localizados no município de Campo Grande/
MS, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional, nos 
termos do caput do art. 91, do Estatuto da Criança e do Adolescente;

II - inscrever os programas de aprendizagem, localizados no município de  Campo 
Grande/MS, no CMDCA, de acordo com o estabelecido no art. 90 do ECA; e

III - comunicar o registro da entidade e inscrições de programas governamentais e não 
governamentais ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária.

§ 1º Realizar o mapeamento das entidades sem fins lucrativos que ofereçam cursos de 
profissionalização e aprendizagem.

§ 2º O mapeamento dos cursos deve conter as seguintes informações: carga horária, 
duração, conteúdo programático, data de matrícula, número de vagas oferecidas e perfil 
socioeconômico dos participantes.

Art. 3º. As entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao 
adolescente e a educação profissional devem se registrar e inscrever seus programas 
de aprendizagem no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos 
termos dos artigos 90 e 91 do ECA,  do artigo 430, II da CLT, além de atender as 
legislações correlatas.

§ 1º - Quando a entidade não dispuser de Cadastro Nacional de Pessoa Física - CNPJ no 
Município, deverá apresentar, ao CMDCA, a inscrição da matriz ou da filial.

§ 2º - As entidades de âmbito nacional e estadual, que têm o registro no CMDCA em 
outro município para   executar programas de aprendizagem no município de Campo 
Grande/MS, devem inscrever  os programas no  Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, não sendo necessária a exigência de sede local,  nos termos 
da Resolução Conanda 164/2014.

Art.4º. As entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a assistência ao 
adolescente e a educação profissional serão fiscalizadas pelo Poder Judiciário, pelo 
Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares, de acordo com o estabelecido no ECA e 
demais legislações pertinentes.

Parágrafo único. As irregularidades encontradas deverão ser comunicadas ao Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e à respectiva unidade descentralizada 
do Ministério do Trabalho e Emprego.

Art. 5º. Nos termos da Resolução Conanda 164/2014, as entidades sem fins lucrativos 
que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional e 
desenvolvam programas na modalidade Educação à Distância - EAD devem inscrever 
o respectivo programa de aprendizagem no CMDCA do Município onde têm sede e nos 
municípios onde serão  realizadas as atividades práticas, observadas as legislações 
correlatas.

Art. 6º. As entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação profissional 
e desenvolvam programas de aprendizagem para adolescentes e jovens, devem inscrever 
o respectivo programa de aprendizagem no CMDCA do Município sede.

Art. 7º. Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º. Fica revogada a Deliberação nº 006, de 15 de março de 2005.

 Campo Grande, MS, 16 de dezembro de 2014.

Silvana Silveira Pereira
Conselheira Presidente/CMDCA

EDITAL de Convocação/CMDCA/n. 027/2014.

Maria de Fátima de Araújo, 1º 
Conselheira Suplente, Cristiane Froes Pereira, 2º Conselheira Suplente, Jackson 
Silva da Cruz, 3º Conselheiro Suplente, conforme Edital nº 21/CMDCA/2014 de 20 de 
maio de 2014,  membros dos Conselhos Tutelares de Campo Grande, MS para assumirem 
as substituições de Conselheiro (a) Titular do 1º, 2º e 3º Conselhos Tutelares, região 
Sul, norte e Centro da capital, durante as suas férias regulamentares, no mês de janeiro 
de 2015, os quais deverão comparecer na sede do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente � CMDCA, sita à Rua Hélio de Castro Maia, n. 279, Jardim 
Paulista, portando seus documentos pessoais no prazo de 3 (três) dias a contar da 
publicação deste Edital, devendo na impossibilidade de atender ao Conselho, manifestar-
se através de ofício endereçado a presidente do CMDCA, conforme disciplina a Lei n° 
4.503, de 3 de agosto de 2007, que estabelece o funcionamento e processo de escolha 
dos membros de Conselhos Tutelares neste município. 
   
   Campo Grande/MS, 16 de dezembro 2014.

   Silvana Silveira Pereira
   Conselheira Presidente/CMDCA
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ÍPIO E DÁ 
E GOVERNAMENTAIS QUE TENHAM POR OBJETIVO A ASSISTÊNCIE GOVERNAMENTAIS QUE TENHAM POR OBJETIVO A ASSISTÊNCI
ADOLESCENTE E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNIC
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ADOLESCENTE E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNICADOLESCENTE E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO MUNIC


