
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

RESOLUÇÃO Nº 001, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017

Estabelece os procedimentos para o registro e

qualificação  de  organizações  não

governamentais e a inscrição de projetos que

contemplam  serviços  e/ou  programas  de

atendimento  a  crianças  e  adolescentes  de

organizações  governamentais  e  não

governamentais  no  município  e,  dá  outras

providências.

O  Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no

uso  de  suas  atribuições  legais  estabelecidas  na  Lei  Municipal  nº1.033,  de  18  de

março  de  1991,  e  com  base  no  seu  Regimento  Interno,  aprovado  pelo  Decreto

Municipal Nº5735, de 23 de junho de 2010.

Considerando o art. 204, I e II da Constituição da República Federativa do Brasil de

1988,  que  descentralizou  a  formulação  de  políticas  públicas  de  atendimento  a

crianças e adolescentes,  cabendo aos Conselhos Municipais de Direitos decidirem

sobre as prioridades e as políticas públicas no atendimento a crianças e adolescentes.

Considerando o art. 227, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,

que preconiza  a  doutrina  da proteção integral,  na  qual  reconhece que crianças e

adolescentes são sujeitos de direitos.
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Considerando o art. 88 da Lei Federal nº8069, de 13 de julho de 1990, que estabelece

as  diretrizes  para  a  municipalização  das  políticas  de  atendimento  destinadas  a

crianças e adolescentes. 

Considerando os arts. 90 e 91 da Lei Federal nº8069, de 13 de julho de 1990, que

determina às Organizações Governamentais e não Governamentais a obrigatoriedade

de  registro  e  qualificação  e  da  inscrição  de  seus  serviços  e/ou  programas  de

atendimento  a  crianças  e  adolescentes,  especificando  os  seus  regimes  junto  aos

Conselhos Municipais de Direitos.

Considerando a Resolução do CONANDA nº71, de 10 de junho de 2011, que dispõe

sobre o Registro e qualificação de Entidades não Governamentais e a Inscrição de

Programas de Atendimento das Entidades Governamentais e não Governamentais no

CMDCA.

Considerando a Resolução do CONANDA nº74, de 13 de setembro de 2001,  que

dispõe sobre o registro e qualificação e fiscalização das entidades sem fins lucrativos

que tenham por objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional.

Considerando a Resolução do CONANDA nº105, de 15 de junho de 2005, que dispõe

sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos de Direitos da

Criança e do Adolescente.

Considerando a Resolução do CONANDA nº119, de 11 de dezembro de 2006, que

dispõe sobre o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE.
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R E S O L V E:

Art. 1º. Estabelecer os procedimentos para o registro e qualificação de Organizações

não  Governamentais  e  a  Inscrição  de  Projetos  que  contemplam  serviços  e/ou

programas  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes  de  Organizações

Governamentais e não Governamentais no município e dá outras providências.

CAPÍTULO I

DAS ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS

Art.  2º.  Consideram-se  OSC  –  Organização  da  Sociedade  Civil,  as  entidades

formadas e mantidas pela sociedade civil, sem fins lucrativos que realizam programas,

serviços e projetos de interesse público voltado à política de atendimento à criança e

ao adolescente no município.

§1º. As Organizações não Governamentais são pessoas jurídicas de direito privado

prestadoras  de  serviço  público  caracterizado  por  ações  no  campo  das  políticas

públicas.

§2º.  As  Organizações  não  Governamentais  que  realizam  programas,  serviços  e

projetos  para  a  população  infantojuvenil  são  constituídas  por  sociedades  civis,

religiosas, científicas, associações e fundações.

Art.  3º. Consideram-se  OSC  –  Organização  da  Sociedade  Civil,  as  entidades

formadas e mantidas pelo poder público que realizam programas, serviços e projetos

de interesse público voltado à política de atendimento à criança e ao adolescente no

município.
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§1º.  As  Organizações  Governamentais  são  pessoas  jurídicas  de  direito  público

prestadoras  de  serviço  público  caracterizado  por  ações  no  campo  das  políticas

públicas.

§2º. As Organizações Governamentais que realizam programas, serviços e projetos

para a população infantojuvenil são constituídas pela administração pública direta e

indireta em nível federal, estadual e municipal.

CAPÍTULO II

DA CONCESSÃO DE REGISTRO E QUALIFICAÇÃO E DA INSCRIÇÃO NO CMDCA

Seção I

Do Registro e qualificação das Organizações não Governamentais

Art.  4º. O  Pedido  de  Registro  e  qualificação da Organização  não  Governamental

deverá ser protocolado na sede do CMDCA que dará andamento ao processo de

acordo com as normas desta Resolução.

Art. 5º. A Organização não Governamental deverá solicitar os formulários de registro e

qualificação na sede do CMDCA ou baixar o formulário de registro e qualificação pelo

Sítio www.balneariocamboriu.sc.gov.br, quando disponível.

Art.  6º. Apenas  serão  protocolados  os  pedidos  de  registro  e  qualificação  de

Organizações não Governamentais que apresentarem toda a documentação exigida

nesta Resolução. 

Art. 7º. O Pedido de Registro e qualificação da Organização não Governamental terá

o prazo máximo de sessenta (60) dias para tramitação até apreciação e deliberação
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da plenária, contados da data do protocolo da documentação.

§1º. Após o Pedido de Registro e qualificação da Organização não Governamental o

CMDCA poderá realizar uma visita em loco e a Comissão de Registro e Qualificação,

Inscrição e Fiscalização emitirá parecer no prazo máximo de trinta (30) dias. 

§2º. Após o Parecer da Comissão de Registro e Qualificação, Inscrição e Fiscalização

o pedido deverá ser encaminhado para ser apreciado e deliberado em plenária em

reunião ordinária realizada pelo CMDCA.

§3º. Ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente não compete

a concessão de registro e qualificação de entidades que desenvolvam atividades no

ensino regular nas modalidades de educação infantil, ensino fundamental e médio.

§4º.  O  CMDCA poderá  lançar  chamamento  anual  para  registro  qualificação  de

entidades, sem que isto afete as já registradas e qualificadas. 

Art.  8º.  Para a solicitação de Registro  e qualificação no  Conselho Municipal  de

Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente as  Organizações  não  Governamentais

deverão apresentar a seguinte documentação:

I.  Requerimento  da  Organização  não  Governamental  dirigido  ao  Presidente  do

CMDCA,  devidamente  assinado  pelo  representante  legal  da  entidade,  conforme

modelo anexo I;

II.  Formulário  Cadastral  de  Registro  e  qualificação  de  Entidade  fornecido  pelo

CMDCA, devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da entidade,

conforme modelo anexo II;

III. Projeto que contemple serviço e/ou programa voltado à política de atendimento a

criança e ao adolescente, conforme modelo anexo III;

IV. Cópia do Estatuto da Entidade devidamente registrado no Cartório de Registro e

qualificação Civil de Pessoa Jurídica, conforme estabelece a Lei nº 10.406, de 10 de
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janeiro de 2002.

V. Cópia da Ata da Eleição dos membros da atual diretoria, registrada em Cartório de

Registro e qualificação Civil de Pessoa Jurídica;

VI.  Cópia do RG e do CPF do Presidente, do Vice-Presidente e do Tesoureiro da

Entidade; 

VII.  Cópia do Cartão  de Inscrição da Entidade no CNPJ,  devidamente atualizado,

conforme o Sítio www.receita.fazenda.gov.br;

VIII. Certidão Negativa de débitos da esfera Federal, Estadual e Municipal; 

IX. Natureza social de seus objetivos relativos à área de atuação;

X. Obrigatoriedade de publicação anual, no jornal de circulação local e/ou site próprio

de relatórios financeiros, elaborados em conformidade com os princípios fundamentais

de contabilidade, e o relatório de execução de projeto realizado com verba pública;

XI.  Finalidade não-econômica, no caso de associações civis, ou não-lucrativas, no

caso de fundações privadas, com declaração obrigatoriedade de investimento de seus

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

XII. Cópia atualizada do Alvará de Vigilância Sanitário;

XIII. Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal e Estadual das pessoas

que integram a Diretoria da Entidade;

XIV. Declaração assinada pelo Contador e Presidente da Entidade que os Diretores da

OSC não são remunerados; 

XV. Cópia da declaração de utilidade pública municipal e estadual, quando houver.

§1º.  Os  documentos expedidos pela  internet  poderão ser  apresentados em forma

original ou em cópia sem autenticação.

§2º.  As  Organizações  não  Governamentais  que  desenvolvam  projetos  que

contemplam serviços e/ou programas de atendimento a crianças e adolescentes no

município por força do art. 90 da Lei Federal nº8069, de 13 de junho, de 1990 ficam
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obrigadas a se registrar no CMDCA. 

§3º. As Organizações não Governamentais com sede em outros municípios poderão

solicitar seu registro e qualificação, desde que seus serviços e/ou programas sejam

executados  no  município  de  Balneário  Camboriú  e  apresentem  o  Certificado  de

Registro  e  qualificação  no  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente do município de origem.

§4º. O registro e qualificação das Organizações não Governamentais terá validade por

até dois anos a partir da data de expedição do Certificado de Registro e Qualificação.

§5º.  O CMDCA,  quando  julgar  necessário  e  conveniente,  poderá  solicitar  parecer

técnico do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Poder Judiciário, bem como

dos órgãos de administração direta e indireta em nível municipal, ou de consultoria

contratada pelo CMDCA.

Art. 9º. As Organizações não Governamentais que tiverem o seu pedido deferido e de

posse  de  seu  Certificado  de  Registro  e  Qualificação  estarão  automaticamente

integradas à rede de atendimento do município.

Parágrafo único. Entende-se por Rede de Atendimento o conjunto de Organizações

Governamentais e não Governamentais que desenvolvam projetos com serviços e/ou

programas de atendimento a crianças e adolescentes no município.

Seção II

Da Inscrição de Projetos das Organizações Governamentais e não

Governamentais

Art. 10. O pedido da inscrição de projetos que contemplam serviços e/ou programas

de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes  de  Organização  Governamental  e  não

Rua 1822, n°1510 – Casa dos Conselhos | Bairro Centro - SC | CEP: 88.330-484 | Fone: +55 47 3367.0129
 cmdcabalneariocamboriu@gmail.com 

mailto:cmdcasdis@gmail.com


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

Governamental deverá ser protocolado na sede do CMDCA que dará andamento ao

processo de acordo com as normas dessa Resolução.

Art.  11. A Organização Governamental  ou  não Governamental  deverá  solicitar  os

formulários  de  inscrição  de  projetos  que contemplam serviços  e/ou  programas de

atendimento a crianças e adolescentes na sede do CMDCA ou baixar os formulários

de inscrição de projetos pelo Sítio www.balneariocamboriu.sc.gov.br  .

Art.  12.  Apenas  serão  protocolados  os  pedidos  de  inscrição  de  projetos  que

contemplam serviços e/ou programas de atendimento a crianças e adolescentes de

Organizações  Governamentais  e  não  Governamentais  que  apresentarem  toda  a

documentação exigida nessa Resolução.

Art. 13. O pedido de inscrição dos projetos que contemplam serviços e/ou programas

de atendimento a crianças e adolescentes de Organizações Governamentais e não

Governamentais  terá  o  prazo  máximo  de  sessenta  (60)  dias  para  tramitação  até

apreciação  e  deliberação  da  plenária,  contados  da  data  do  protocolo  da

documentação. 

§1º. Após o pedido de inscrição do projeto que contempla serviços e/ou programas de

atendimento  a  crianças  e  adolescentes  das  Organizações  Governamentais  e  não

Governamentais, este deverá ser analisado pela Comissão de Projetos e Relatórios

para que seja emitido parecer no prazo máximo de trinta (30) dias. 

§2º.  Após  o  Parecer  da  Comissão  de  Projetos  e  Relatórios,  este  deverá  ser

encaminhado  para  ser  apreciado  e  deliberado  em  plenária  em  reunião  ordinária

realizada pelo CMDCA. 

§3º. As Organizações não Governamentais que desenvolvam projetos com serviços
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e/ou  programas de  atendimento  a  crianças e  adolescentes  no  município  somente

poderão receber verbas do FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do

Adolescente,  depois  de  obter  o  seu  registro  e  qualificação e  a  sua  inscrição no

CMDCA.

§4º. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente não concede

inscrição de projetos que contemplam serviços e/ou programas no ensino regular nas

modalidades de educação infantil, ensino fundamental e médio.

Art. 14.  Para a solicitação de inscrição de projetos que contemplem serviços e/ou

programas  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes  as  Organizações

Governamentais  e  não  Governamentais  deverão  apresentar  a  seguinte

documentação: 

I.  Requerimento  solicitando  a  inscrição  do  projeto  que  contempla  serviço  e/ou

programa, assinado pelo Presidente da Entidade, conforme modelo anexo IV;

II. Formulário cadastral do Projeto que contempla serviços e/ou programas oferecidos

a crianças e adolescentes, conforme modelo anexo V;

III. Projeto com serviços e/ou programas de atendimento a crianças e adolescentes,

conforme modelo anexo III;

IV. Declaração quanto ao cumprimento da Lei Federal nº8.069, de 13 de junho de

1990,  que  dispõe  sobre  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente,  devidamente

assinada pelo Representante Legal, conforme modelo anexo VI;

V. Para as Entidades não Governamentais apresentar cópia do registro e qualificação

no CMDCA.

§1º.  Os  documentos expedidos pela  internet  poderão ser  apresentados em forma

original ou em cópia sem autenticação.

§2º. As Organizações Governamentais e não Governamentais por força do art. 91,
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§único da Lei Federal nº8.069, de 13 de junho de 1990, deverão proceder a inscrição

de seus projetos que contemplam serviços e/ou programas de atendimento a crianças

e adolescentes no CMDCA.

§3º. O registro e qualificação no CMDCA das Organizações não Governamentais é

pré-requisito para a inscrição de projetos que contemplam serviços e/ou programas de

atendimento a crianças e adolescentes no município.

§4º. Os projetos que contemplam serviços e/ou programas de atendimento a crianças

e  adolescentes  das  Organizações  Governamentais  e  não  Governamentais  terão

validade por até um ano a partir da data de expedição da Declaração de Inscrição.

§5º.  O CMDCA,  quando  julgar  necessário  e  conveniente,  poderá  solicitar  parecer

técnico do Conselho Tutelar, do Ministério Público e do Poder Judiciário, bem como

dos órgãos de administração direta e indireta em nível municipal.

§6º. A Rede de Atendimento disponibilizará vagas para crianças e adolescentes que

forem encaminhados pelo Conselho Municipal de Direitos, Conselho Tutelar, Ministério

Público, Poder Judiciário conforme a capacidade de atendimento das Organizações

Governamentais e não Governamentais.

Seção III

Da Manutenção do Registro e qualificação e da Inscrição de Projeto no CMDCA

Art. 15. Cabe ao CMDCA manter atualizado banco de dados, acerca do cadastro das

Organizações não Governamentais, bem como dos projetos que contemplam serviços

e/ou  programas  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes  das  Organizações

Governamentais e não Governamentais no município. 

Art.  16. Para  a  manutenção  do  registro  e  qualificação  das  Organizações  não
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Governamentais e da inscrição de projetos que contemplam serviços e/ou programas

de atendimento a crianças e adolescentes das Organizações Governamentais e não

Governamentais no CMDCA, a entidade deverá cumprir as seguintes formalidades: 

I.  Apresentar ao CMDCA toda e qualquer alteração em seus estatutos, regimentos

internos, mudança da diretoria e da equipe técnica, bem como em seus projetos que

contemplam  serviços  e/ou  programas  de  atendimento  a  crianças  e  adolescente

desenvolvidos pela entidade;

II. Apresentar informações e/ou documentos, quando solicitados pelo CMDCA;

III. Cumprir rigorosamente os princípios estabelecidos pela Lei Federal nº8.069, de 13

de junho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

IV. Possibilitar a comunicação em tempo hábil aos órgãos da rede de proteção para

adoção de providências necessárias a solução de ocorrências urgentes;

V. Cumprir com presteza as orientações ou recomendações emanadas do Ministério

Público,  Conselho  Tutelar  e  o  Conselho  Municipal  de  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente de Balneário Camboriú;

VI.  Promover  a  capacitação  de  seus  recursos  humanos,  bem como participar  de

formação continuada quando oferecida pelo poder público;

VII. Seguir as normas da Resolução n°001/2017 do Conselho Municipal dos Direitos

da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú;

VIII. Encaminhar mensalmente, para o CMDCA, o relatório de atividades, conforme

modelo anexo VII, quando se tratar de entidades que são beneficiadas com recursos

do FMDCA;

IX. Encaminhar semestralmente para o CMDCA, o relatório de atividades, conforme

modelo  anexo  VII,  quando  se  tratar  de  entidades  que  não  são  beneficiadas  com

recursos do FMDCA;

X. As entidades que são beneficiadas com recursos do FMDCA devem mencionar o
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referido Fundo em todas suas publicações e manifestações públicas (folders, cartilha,

entrevistas, etc);

XI. As entidades deverão a partir da data de emissão do registro e qualificação  no

CMDCA, sempre que for oferecido pelo Poder Público, participar de curso de LIBRAS,

dispor  de um profissional  para participar  do curso,  caso não haja em seu quadro

pessoal um profissional habilitado em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS;

XII.  As  entidades deverão afixar  o  Certificado de Registro  e qualificação em local

visível na sede da entidade.

Seção IV

Da Renovação do Registro e qualificação e da Inscrição de Projeto no CMDCA

Art.  17.  O  pedido  de  renovação  do  registro  e  qualificação  de  Organização  não

Governamental, bem como da Renovação de Inscrição dos projetos que contemplam

serviços e/ou programas de atendimento a crianças e adolescentes de Organizações

Governamentais e não Governamentais deverá ser protocolado na sede do CMDCA

que dará andamento ao processo de acordo com as normas dessa Resolução. 

Art. 18. As Organizações Governamentais e não Governamentais, deverão solicitar a

renovação do seu registro e qualificação e/ou inscrição com sessenta (60) dias de

antecedência antes do término da expedição do Certificado de Registro e qualificação

ou Declaração de Inscrição junto ao CMDCA para que possam funcionar regularmente

no município.

Art.  19. O  pedido  de  renovação  do  registro  e  qualificação  de  Organização  não

Governamental e da Inscrição dos projetos que contemplam serviços e/ou programas
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de atendimento a crianças e adolescentes de Organizações Governamentais e não

Governamentais  terá  o  prazo  máximo  de  sessenta  (60)  dias  para  tramitação  até

apreciação  e  deliberação  da  plenária,  contados  da  data  do  protocolo  da

documentação. 

§1º  Após o Pedido da Renovação de Registro e qualificação de Organização não

Governamental e da Inscrição de projetos que contemplam serviços e/ou programas

de atendimento a crianças e adolescentes de Organizações Governamentais e não

Governamentais o CMDCA poderá realizar uma visita em loco para que seja emitido

parecer no prazo máximo de trinta (30) dias. 

 

§2º. Após o Parecer da Comissão de Registro e Qualificação, Inscrição e Fiscalização

e da Comissão de Projetos e Relatórios o pedido de renovação será encaminhado

para  ser  apreciado  e  deliberado  em plenária  em reunião  ordinária  realizada  pelo

CMDCA.

Art.  20. Para  a  renovação  do  registro  e  qualificação  de  Organização  não

Governamental a entidade deverá apresentar a documentação prevista no art.8º desta

Resolução.

Art. 21.  Para a renovação de Inscrição de projetos que contemplam serviços e/ou

programas  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes  das  Organizações

Governamentais  e  não  Governamentais,  a  entidade  deverá  apresentar  a

documentação prevista no art.14 desta Resolução.

Seção V

Do Sistema de Avaliação das Organizações Governamentais e não
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Governamentais

Art.  22.  O  Sistema  de  Avaliação  das  Organizações  Governamentais  e  não

Governamentais que executam projetos que contemplam serviços e/ou programas de

atendimento  a  crianças  e  adolescentes  terá  a  função  de  motivar  e  incentivar  a

melhoria da qualidade dos serviços prestados em nosso município.

§1º.  A  avaliação  será  realizada  como  um  processo  contínuo,  sistemático  e

cumulativo  ,sendo  integrado  à  Gestão  das  Organizações  Governamentais  e  não

Governamentais, bem como aos resultados alcançados nas políticas de atendimento

a crianças e adolescentes no município.

§2º. A sistemática de avaliação dos projetos que contemplam serviços e/ou programas

de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes  será  realizado  semestralmente  nas

Organizações Governamentais e não Governamentais que recebem ou não recursos

do FMDCA no município.

§3º.  O  registro  e  qualificação  da  avaliação  semestral  das  Organizações

Governamentais  e  não  Governamentais  será  feito  com base  nos  instrumentos  de

avaliação elaborados pelo CMDCA, modelo anexo VIII.

Art.  23.  Os projetos  que  contemplam serviços  e/ou  programas de  atendimento  a

crianças e adolescentes  de Organizações Governamentais  e  não Governamentais

serão  analisados  por  uma  comissão  responsável  pela  avaliação  de  projetos  e

relatórios instituída pelo CMDCA.

§1º. Compete a Comissão de Projetos e Relatórios avaliar, acompanhar e fiscalizar os

projetos  que  contemplam  serviços  e/ou  programas  de  atendimento  a  crianças  e

adolescentes de Organizações Governamentais e não Governamentais no município.

§2º. Os projetos que contemplam serviços e/ou programas de atendimento a crianças
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e  adolescentes  das  Organizações  Governamentais  e  não  Governamentais  serão

avaliados semestralmente pela Comissão de Projetos e Relatórios a partir da data da

expedição da assinatura do convênio e/ou Certificado de Registro e qualificação ou

Declaração de Inscrição.

Art.  24.  De acordo com as deliberações do CMDCA os projetos  que contemplam

serviços  e/ou  programas  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes  pelas

Organizações Governamentais e não Governamentais terão como objeto de avaliação

as seguintes categorias:

I. Na infraestrutura da entidade será avaliado o estado de manutenção e conservação

do espaço físico e dependências, dos equipamentos e mobiliários,  bem como das

instalações  administrativas,  pedagógicas,  sanitárias,  hidráulicas  e  elétricas  e

acessibilidade para a execução do projeto social.

II.  Na  estrutura  administrativa  da  entidade  será  avaliado  a  gestão  de  recursos

humanos, materiais e financeiros disponibilizados para a execução do projeto social.

III. Na organização pedagógica da entidade será avaliado o planejamento, os recursos

didáticos  e  a  metodologia  de  trabalho  para  a  execução  do  projeto  social  que

contempla  serviços  e/ou  programa  de  atendimento  a  crianças,  adolescentes  e

familiares.

IV.  No  desempenho  profissional  da  entidade  será  avaliado  a  ética  e  a  postura

profissional, o relacionamento interpessoal, o comprometimento e a responsabilidade

com a execução do projeto social.

Art. 25. Os instrumentos de avaliação serão criados pelo CMDCA, sendo obtido com

base nos conceitos de cada categoria com uma escala de pontuação de um (01) a

quatro (04), perfazendo uma média aritmética simples de pontuação.
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I. Evidência Completa (EC) com pontuação igual a 4,0.

II. Evidência Parcial (EP) com pontuação igual a 3,0.

III. Evidência Mínima (EM) com pontuação igual a 2,0.

IV. Nenhuma Evidência (NE) com pontuação igual a 1,0.

Art. 26.  As Organizações Governamentais ou não Governamentais que contemplam

serviços e/ou programas de atendimento a crianças e adolescentes, deverão alcançar

semestralmente  uma  média  aritmética  simples  de  pontuação  mínima  de  3,0  e,

anualmente deverão alcançar uma média aritmética simples de pontuação mínima de

3,0.

Art.  27. As  Organizações  Governamentais  e  não  Governamentais  que  obtiverem

semestralmente  conceitos  EC  ou  EP preenchem os  requisitos  estabelecidos  pelo

sistema de avaliação realizada pelo CMDCA.

Art.  28. As  Organizações  Governamentais  e  não  Governamentais  que  obtiverem

semestralmente conceitos EM ou NE não preenchem os requisitos estabelecidos pelo

sistema de avaliação realizada pelo CMDCA.

§1º.  As  Organizações  Governamentais  e  não  Governamentais,  que  estão

apresentando  dificuldades  em  atingir  o  desempenho  mínimo  estabelecido

semestralmente, deverão apresentar proposta de plano de trabalho ajustando seus

respectivos  projetos  que  contemplam  serviços  e/ou  programas  de  atendimento  a

crianças e adolescentes a fim de melhorar a qualidade dos serviços prestados ao

município.

§2º. As Organizações Governamentais e não Governamentais, que não atingirem o

desempenho  mínimo  estabelecido  anualmente,  não  terão  seus  projetos  que
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contemplam  serviços  e/ou  programas  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes

renovados para o próximo ano junto ao CMDCA.

§3º. As avaliações semestrais podem ser substituídas no caso de projetos financiados

por verba pública pelos relatórios da administração através da secretaria de controle

governamental, gestores de projeto ou comissão de avaliação. 

CAPÍTULO III

DO INDEFERIMENTO, SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DAS ENTIDADES

Seção I

Do Indeferimento do Registro e qualificação ou Inscrição das Entidades

Art.  29. O  indeferimento  é  o  ato  administrativo  no  qual  o  pedido  de  registro  e

qualificação e/ou inscrição de Organização Governamental e não Governamental foi

rejeitado pelo CMDCA, por entender que a entidade está descumprindo os requisitos

impostos pela legislação vigente.

 

Art.  30.  Será indeferido  pelo  CMDCA o Registro  e  qualificação e/ou Inscrição de

Organizações Governamentais e não Governamentais que:

I. Não ofereça instalações físicas em condições adequadas de higiene, salubridade,

acessibilidade e segurança para a oferta de serviços e/ou programas de atendimento

a crianças e adolescentes;

II. Não apresente projeto compatível com a Lei Federal nº8.069, de 13 de junho de

1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

III. Esteja irregularmente constituída a Entidade;

IV. Apresente em seu quadro funcional pessoas inidôneas;
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V. Não cumprir os requisitos estabelecidos nessa Resolução.

Art.  31.  Quando  o  Registro  e  qualificação  e/ou  Inscrição  de  Organização

Governamental  e  não  Governamental  for  indeferido  o  CMDCA  fará  a  imediata

comunicação  ao  Conselho  Tutelar,  ao  Ministério  Público,  ao  Poder  Judiciário  e  a

Secretaria Municipal a qual pertence o projeto que contempla o serviço e/ou programa

governamental, bem como, por meio de ato deliberativo, a decisão da plenária.

Seção II

Da Suspensão do Registro e qualificação ou Inscrição das Entidades

Art. 32. A suspensão é o ato administrativo que interrompe temporariamente o registro

e qualificação ou inscrição da Organização Governamental e não Governamental de

suas  funções  pelo  CMDCA,  por  entender  que  a  entidade  está  descumprindo  os

requisitos impostos pela legislação vigente.

Art. 33.  O Registro e qualificação e/ou Inscrição será suspenso pelo CMDCA pelo

prazo de um (01) a seis (06) meses quando a Organização Governamental ou não

Governamental:

I.  Apresentar  irregularidades  técnicas  e/ou  administrativas  incompatíveis  com  os

princípios estabelecidos pela Lei Federal nº8.069, de 13 de junho, de 1990 que dispõe

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da presente Resolução;

II.  Interromper  suas  atividades  por  período  superior  a  um (01)  mês,  sem  motivo

justificado;

III.  Deixar  de  cumprir  o  projeto  que  contempla  o  serviço  e/ou  programa  de

atendimento a crianças e adolescentes prestados ao município;

§1º. Em se tratando de irregularidades com a inscrição de projetos que contemplam
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serviços e/ou programas, será concedido um prazo de um (01) a três (03) meses, para

que a Entidade proceda à regularização do atendimento a crianças e adolescentes no

município.

§2º. Em se tratando de irregularidades com as Organizações não Governamentais,

será concedido um prazo de um (01) a três (03) meses, para que a Entidade proceda

à regularização do atendimento a crianças e adolescentes no município.

§3º. A suspensão do Registro e qualificação cessará quando a irregularidade que a

motivou for considerada sanada, conforme parecer do CMDCA.

Art. 34. A Organização Governamental e não Governamental ao deixar de funcionar

ou  não  executar  o  serviço  e/ou  programa  de  atendimento  inscrito  no  Conselho

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente terá o seu registro e qualificação

suspenso, até que seja cumprida a exigência legal.

Art.  35.  Quando  o  Registro  e  qualificação  e/ou  Inscrição  de  Organização

Governamental  e  não  Governamental  for  suspenso  o  CMDCA  fará  a  imediata

comunicação  ao  Conselho  Tutelar,  ao  Ministério  Público,  ao  Poder  Judiciário  e  a

Secretaria Municipal a qual pertence o projeto que contempla o serviço e/ou programa

governamental, por meio de ato deliberativo, a decisão da plenária.

Seção III

Do Cancelamento do Registro e qualificação ou Inscrição das Entidades

Art. 36. O cancelamento é o ato administrativo que se declara sem efeito o registro e

qualificação ou inscrição da Organização Governamental e não Governamental, por

entender  que  a  entidade  está  descumprindo  com  os  requisitos  impostos  pela
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legislação vigente.

Art. 37. O registro e qualificação ou Inscrição será cancelado quando a Organização

Governamental e não Governamental:

I. Deixar de atender à exigência que motivou a suspensão;

II. Apresentar irregularidade que extrapole a penalidade de suspensão.

Art.  38.  Quando  o  Registro  e  qualificação  ou  Inscrição  de  Organização

Governamental  e  não  Governamental  for  cancelado  o  CMDCA  fará  a  imediata

comunicação  ao  Conselho  Tutelar,  ao  Ministério  Público,  ao  Poder  Judiciário  e  a

Secretaria Municipal a qual pertence o projeto que contempla o serviço e/ou programa

governamental, por meio de ato deliberativo, a decisão da plenária.

Parágrafo  Único.  A continuidade  do  atendimento  as  crianças  e  adolescentes,  no

município,  deverá ser garantida por meio de ação conjunta do CMDCA, do Poder

Executivo Municipal, do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Seção IV

Do Procedimento Administrativo Disciplinar das Entidades

Art. 39. O registro e qualificação poderá ser indeferido, suspenso ou cancelado pelo

CMDCA,  em caso  de  descumprimento  ou  infração  de  qualquer  disposição  dessa

Resolução, bem como em caso de descumprimento dos artigos 91, 92, 93 e 94 da Lei

Federal nº 8.069, de 13 de junho, de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e

do Adolescente, e das alterações estabelecidas pela Lei Federal n° 12.010, de 29 de

julho  de  2009,  garantido  o  direito  ao  devido  processo  legal,  a  ampla  defesa  e  o

contraditório  conforme estabelece o art.5º,  inciso LV da Constituição da República

Rua 1822, n°1510 – Casa dos Conselhos | Bairro Centro - SC | CEP: 88.330-484 | Fone: +55 47 3367.0129
 cmdcabalneariocamboriu@gmail.com 

mailto:cmdcasdis@gmail.com


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

Federativa do Brasil de 1988.

Art. 40.  Quando houver a decisão de indeferir, suspender ou cancelar o registro e

qualificação  de  Organizações  não  Governamentais  ou  inscrição  de  projetos  que

contemplam  serviços  e/ou  programas  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes

Governamentais e não Governamentais, a entidade que se sentir prejudicada, poderá

recorrer da decisão junto ao CMDCA.

Art.  41.  Mediante  a  notificação  do  CMDCA a  Organização  Governamental  e  não

Governamental terá o prazo recursal de quinze (15) dias, contados a partir da ciência

do  parecer  do  CMDCA,  para  encaminhar  o  requerimento  com  os  devidos

esclarecimentos  e  informações  que  julgar  necessário  para  a  sua  defesa  junto  ao

CMDCA.

Art.  42.  O  CMDCA terá  o  prazo  máximo  de  trinta  (30)  dias  para  a  análise  e

apresentação do parecer  que será discutido  e deliberado em sessão ordinária  da

plenária.

Art.  43.  Os  casos  omissos  deverão  ser  apresentados  e  discutidos  em  sessão

ordinária e / ou extraordinária na plenária do CMDCA.

CAPÍTULO IV

DA RESPONSABILIDADE DAS ENTIDADES

Art.  44.  As Organizações  Governamentais  e  não  Governamentais  prestadoras  de

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros,
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assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 45. No caso do desrespeito parcial ou do não cumprimento integral das diretrizes

e determinações da legislação em vigor,  as  Organizações Governamentais  e  não

Governamentais, estarão sujeitas:

I.  As  Organizações  Governamentais  através  dos  seus  gestores,  operadores  e

prepostos às medidas previstas no inciso I e no §  1  o   do art. 97 da Lei Federal n  o  8.069,

de 13 de julho de 1990   que dispõe sobre o   Esta  tuto da Criança e do   Adolescente;

II.  As Organizações não Governamentais através dos seus gestores, operadores e

prepostos às medidas previstas no inciso II e no § 1  o   do art. 97 da Lei Federal n  o  8.0  69,

de 13 de julho de 1990     que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;  

III.  Àqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzam ou concorram, sob

qualquer forma, direta ou indireta, para o não cumprimento dessa legislação, aplica-

se, no que couber, as penalidades estabelecidas na Lei Federal no8.429, de 02 de

junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

Parágrafo único. A aplicação das medidas previstas neste artigo dar-se-á a partir da

análise dos relatórios circunstanciados elaborado após as avaliações, sem prejuízo do

que determinam os arts. 191 a 197, 225 a 227, 230 a 236, 243 e 245 a 247 da Lei

Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÔES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 46.  A concessão do Registro e qualificação para funcionamento das entidades

não  governamentais  de  atendimento  à  criança  e  ao  adolescente,  bem  como  a

Inscrição  dos  programas  ou  projetos  das  entidades  Governamentais  e  não
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Governamentais somente será concedida com a rigorosa observância dos projetos

que contemplam serviços e/ou programas e regimes estabelecidos nesta Resolução.

Art.  47. O  Conselho  Tutelar  deve  promover  a  fiscalização  dos  projetos  que

contemplam  serviços  e/ou  programas  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes

desenvolvidos  pelas  organizações  Governamentais  e  não  Governamentais,  nos

termos do art. 3º da Resolução nº74, de 06 de agosto de 2001 do Conselho Nacional

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA.

Art.  48. Fica revogada a Resolução n°001, de dezesseis de outubro de 2012,  do

Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  de  Balneário

Camboriú.

Art. 49. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

João Carlos Alves dos Passos 

Presidente do CMDCA/BC

Anexos:

Anexo I. Requerimento de Registro e qualificação 

Anexo II. Formulário Cadastral de Registro e qualificação 

Anexo III. Requerimento de Inscrição
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Anexo IV. Formulário Cadastral de Inscrição de Projeto

Anexo V. Declaração de Cumprimento da Lei 8069 

Anexo VI. Modelo de Relatório

Anexo VII. Modelo de Avaliação de Entidade
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Anexo I

(Requerimento de Registro e qualificação)

REQUERIMENTO DE REGISTRO E QUALIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Senhor(a)  Presidente  do  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da  Criança  e  do

Adolescente,  situado à Rua 1.822,  n°1510 – anexo a Casa dos Conselhos.  CEP

88.330.484 - Balneário Camboriú/SC.

A(O)  (nome  completo  da  entidade),  sito  a  (endereço  completo)  por  meio  de  seu

representante  legal  Sr.(a).  (nome completo  do representante),  vem REQUERER a

Vossa  Senhoria,  o REGISTRO  E  QUALIFICAÇÃO  DA ENTIDADE,  no  Conselho

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Balneário Camboriú – CMDCA,

em atendimento a Resolução 001/2017 – CMDCA e em conformidade com os Artigos

90 e 91 da Lei Federal nº8069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Declaro estar ciente das normas e exigências fixadas pelo Conselho Municipal dos

Direitos da Criança e do Adolescente, em relação ao pedido acima formulado.

Balneário Camboriú,   _______/_______/_______.

__________________________

Assinatura do representante legal

Nome: _____________________________
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Anexo II

(Formulário Cadastral de Registro e qualificação)

FORMULÁRIO CADASTRAL DE REGISTRO E QUALIFICAÇÃO DA

ENTIDADE

I – Informações da Entidade

Nome (razão social):
Nome (fantasia):
Endereço (rua, nº.)
Bairro:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Data da Fundação:
Número do CNPJ: 
Horário de funcionamento:
Local de execução das atividades é diferente do endereço da Entidade:

(   ) Sim. Qual: 

(   ) Não

II – Informações da Mantenedora (se houver)

Nome: 
Endereço (rua, nº.)
Bairro:
CEP:
Telefone:
E-mail:

III – Informações do Representante Legal
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Nome: 
Cargo/Função
Formação: 
Endereço Comercial:
Endereço Residencial:
Celular:
Telefone:
E-mail:

IV – Programas de atendimento desenvolvidos (Artigo 90 do ECA)

Nome Regime

V – Registro e qualificação:

Registro e qualificação Nº do registro

e qualificação

Válido até

Conselho Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal de Saúde
Conselho Municipal de Educação
Conselho Nacional de Assistência Social
Outros

VI – Recursos Humanos:

Relação  de  funcionários  e  pessoas  inscritas  ou  envolvidas  nos  programas  de

atendimento e na administração, inclusive voluntários, com suas respectivas funções,

formações,  carga  horária,  horários  e  dias  que  trabalham  na  entidade  e  vínculo

empregatício.

Quadro funcional

Nome Função Formação Carga Horários e dias
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horária que trabalha

VII – Recursos Financeiros:

Receitas Mensais
Origem Fonte Valor/Média

Receitas da entidade
Receitas  da  entidade

mantenedora
Receitas Municipais
Receitas Estaduais
Receitas Federais
Outras Receitas

Total: 

VIII - Documentos Entregues:

(    )  Requerimento  dirigido  ao  Presidente  do  CMDCA solicitando  o  registro  e

qualificação, devidamente assinado pelo representante legal da entidade;

(  ) Formulário Cadastral devidamente preenchido e assinado pelo representante legal

da entidade;

(   )  Projeto ou programa de atendimento;

(  ) Cópia do Estatuto da Entidade devidamente registrado no Cartório de Registro e

qualificação Civil das Pessoa Jurídica contendo:

Nome da Entidade Artigo nº.
Sede Artigo nº.
Finalidade/ Regime de atendimento Artigo nº.
Atribuições da Assembleia Geral Artigo nº.
Atribuições dos Sócios Artigo nº.
Atribuições do Presidente Artigo nº.
Atribuições do Vice-Presidente Artigo nº.
Atribuições do Secretário Artigo nº.
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Atribuições do Tesoureiro Artigo nº.
 Atribuições  di /conselho Fiscal Artigo nº.
Tempo de Duração do Mandato Artigo nº.
Administração e Representação Artigo nº.
Modalidade de alteração do Estatuto Artigo nº.
Condição de Extinção da entidade Artigo nº.
Patrimônio Artigo nº.
Destino do Patrimônio Artigo nº.

(   )  Requerimento  da  Organização  não  Governamental  dirigido  ao  Presidente  do

CMDCA,  devidamente  assinado  pelo  representante  legal  da  entidade,  conforme

modelo anexo I;

(   )  Formulário  Cadastral  de  Registro  e  qualificação  de  Entidade  fornecido  pelo

CMDCA, devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da entidade,

conforme modelo anexo II;

(  ) Projeto que contemple serviço e/ou programa voltado à política de atendimento a

criança e ao adolescente, conforme modelo anexo III;

(  ) Cópia do Estatuto da Entidade devidamente registrado no Cartório de Registro e

qualificação Civil de Pessoa Jurídica, conforme estabelece a Lei nº 10.406, de 10 de

janeiro de 2002.

(  ) Cópia da Ata da Eleição dos membros da atual diretoria, registrada em Cartório de

Registro e qualificação Civil de Pessoa Jurídica;

(  ) Cópia do RG e do CPF do Presidente, do Vice-Presidente e do Tesoureiro da

Entidade; 

(   )  Cópia do Cartão de Inscrição da Entidade no CNPJ, devidamente atualizado,

conforme o Sítio www.receita.fazenda.gov.br;

(  ) Certidão Negativa de débitos da esfera Federal, Estadual e Municipal; 

(  ) Natureza social de seus objetivos relativos à área de atuação;

(  ) Obrigatoriedade de publicação anual, no jornal de circulação local e/ou site próprio
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de relatórios financeiros, elaborados em conformidade com os princípios fundamentais

de contabilidade, e o relatório de execução de projeto realizado com verba pública;

(  ) Finalidade não-econômica, no caso de associações civis, ou não-lucrativas, no

caso de fundações privadas, com declaração obrigatoriedade de investimento de seus

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades;

(  ) Cópia atualizada do Alvará de Vigilância Sanitário;

(  ) Certidão de Antecedentes Criminais da Justiça Federal e Estadual das pessoas

que integram a Diretoria da Entidade;

(  ) Declaração assinada pelo Contador e Presidente da Entidade que os Diretores da

OSC não são remunerados; 

(  ) Cópia da declaração de utilidade pública municipal e estadual, quando houver.

Declaro  sob  as  penas  da  Lei,  que  as  informações  prestadas  correspondem  à

expressão da verdade.

Balneário Camboriú _____/____________/__________.

Nome do representante legal da entidade:

Assinatura: 
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Anexo III

(Requerimento de Inscrição de Projeto e /ou Programa)

REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO E/OU PROGRAMA

ILMO(A).  SR(A).  PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ – CMDCA

O(A) (nome completo da entidade) sito (endereço completo) por meio de
seu representante legal Sr(a). (nome completo do representante), vem REQUERER a
Vossa  Senhoria,  a  INSCRIÇÃO  neste  Conselho,  do(s)  PROGRAMA(s)
denominado(s):

- 

-

em funcionamento de acordo com o(s) regime(s) de:

-

- 

em atendimento a Resolução 001/2017 – CMDCA e em conformidade com os Artigos
90 e 91 da Lei Federal nº8069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Declaro estar ciente das normas e exigências fixadas pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente, em relação ao pedido acima formulado.

Balneário Camboriú, _______ de_____________ de ________.
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Anexo IV

(Formulário Cadastral de Inscrição de Projeto/Programa)

FORMULÁRIO CADASTRAL DE INSCRIÇÃO DE PROGRAMA/PROJETO

I – Informações da Entidade
(   ) Governamental     
(   ) Não governamental

Nome (razão social):
Nome (fantasia):
Endereço da sede (rua, nº.)
Bairro:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Endereço do local de execução se for diferente do local da sede: 
Data da Fundação:
Início das atividades:
Situação imóvel: (   )próprio     (   ) cedido    (   ) alugado
Número do CNPJ: 
Horário de funcionamento:
Nº e validade do registro e qualificação  no CMDCA:
Nome do programa:
Pessoa responsável pelo programa:
Email:
Telefone:

II - Qual a área de proteção trabalhada pelo programa? 
(  ) combate a exploração e ao abuso sexual
(  ) combate ao trabalho infantil
(  ) combate a violência contra a criança e ao adolescente
(  ) convivência familiar e comunitária
(  ) programa de contra-turno escolar, projetos esportivos, culturais, inclusão digital
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(  ) cursos profissionalizantes
(  ) sistema nacional de medidas sócio-educativas 
(  ) inclusão escolar de alunos portadores de necessidades especiais
(  ) abrigo 
(  ) outros. Quais? 

III – Público atendido pelo programa
Descrever o público atendido, indicando:
Público inicialmente previsto: 
Público efetivamente atendido:

Faixa Nº atendidos Faixa Nº atendidos Faixa Nº atendidos
0 a 1 6 a 7 12 a 13
1 a 2 7 a 8 13 a 14
2 a 3 8 a 9 14 a 15
3 a 4 9 a 10 15 a 16
4 a 5 10 a 11 16 a 17
5 a 6 11 a 12 17 a 18

Acima de
18

Total: 

3.Público atendido por sexo: 
- Feminino:
- Masculino:

4.Crianças e adolescentes com deficiência:
(   ) sim (   ) não Total: Tipo:

IV – Recursos Humanos
Relação  de  funcionários  e  pessoas  inscritas  ou  envolvidas  nos  programas  de
atendimento e na administração, inclusive voluntários, com suas respectivas funções,
formações,  carga  horária,  horários  o  dias  que  trabalham  na  entidade  e  vínculo
empregatício.

Quadro
funcional

Nome Função Formação Carga horária Horários e dias que 
trabalha
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V – Recursos Financeiros

Receitas mensais
Origem Fonte Valor

Receitas da entidade
Receitas da entidade mantenedora
Receitas Municipais
Receitas Estaduais
Receitas Federais
Outras receitas
Total

Declaro  sob  as  penas  da  Lei,  que  as  informações  prestadas  correspondem  à
expressão da verdade.

Balneário Camboriú _____/______________/_________.  .

Nome do representante legal da entidade:
Assinatura: 
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Anexo V
(Declaração de Cumprimento da Lei N°8069)

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA LEI N°8069

Eu, _________________________________________________, representante legal

da  entidade

________________________________________________________________  

declaro para os devidos fins que cumprimos todo o conteúdo  da Lei Federal nº 8069,

de 13 de junho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por ser verdade, firmo a presente,

Balneário Camboriú, ____/_________/_______.

_______________________________________

Representante legal
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Anexo VI
(Modelo de relatório de atendimento)

MODELO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO

I – Identificação da Entidade Executora
(   ) Governamental
(   ) Não governamental

Nome (razão social):
Nome (fantasia):
Endereço da sede (rua, nº.)
Bairro:
CEP:
Telefone:
E-mail:
Data da Fundação:
Número do CNPJ: 
Horário de funcionamento:
Nº e validade do registro no CMDCA:

II -  Identificação do projeto/programa:
Nome do projeto/programa:
Responsável pelo programa:
Email:
Telefone:
Início do projeto:
Término do projeto:
Situação do projeto:  (   ) novo    (   ) continuidade
Endereço do local de execução do projeto:
Imóvel: (   ) Próprio      (   ) Alugado
Período a que se refere este relatório: De              a               de 2012

III – Objetivos do projeto/programa:
(Geral e específicos)

IV – Repasse do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

(quando houver)
Data do repasse inicial dos recursos do Fundo para a instituição executora do projeto:
Data  do início efetivo das atividades do projeto: 
Preencher o quadro resumo financeiro do período quanto a utilização dos recursos do 
Fundo.

Nº da parcela Data do 
recebimento
do recurso

Valor total 
recebido 
(R$)

Valor total 
utilizado no 
período (R$)

Saldo da 
parcela para o
próximo 
período

O projeto/programa recebe outros recursos?
(   ) Não
(   ) Sim. Quais? ______

V – Recursos humanos:
Preencher  quadro  com  a  relação  de  funcionários  e  pessoas  envolvidas  no
projeto/programa  de  atendimento  e  na  administração,  inclusive  voluntários,  com
respectiva  função,  formação,  carga  horária,  dias  e  horários  que  trabalham  da
instituição e vínculo empregatício.

Quadro
funcional

Nome Função Formação Carga
horária

Dias que
trabalha na
instituição

Horários que
trabalha na
instituição

VI – Público atendido pelo projeto/programa
Preencher o quadro com o número  de atendidos:

Público 
inicialmente 
previsto

Público 
efetivamente 
atendido

Faixa etária do público 
atendido

Crianças
Adolescentes

Existe lista de espera?
(   ) Não
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

(   ) Sim. Quantas pessoas?_______

Qual o número de famílias e/ou pessoas beneficiadas pelo projeto/programa 
indiretamente?

Público inicialmente 
previsto

Público efetivamente 
atendido

Famílias
Outras pessoas

VI I – Execução do projeto/programa:
Apresentar o cronograma de ações desenvolvido pela equipe técnica e administrativa
(discriminada por profissional).

Relatório mensal: (Para instituição que recebe recurso do Fundo)
Atividades desenvolvidas Quantidade de atendimentos

Relatório semestral: (Para instituição que não recebe recurso do Fundo)
Atividades desenvolvidas Meses/  Quantidade  de

atendimentos
1 2 3 4 5

Resultados alcançados:
Dificuldades encontradas:

Balneário Camboriú, _______ de _______ de _________

______________________________
Assinatura do representante legal
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

Anexo VII
(Modelo de Avaliação de Entidades)

AVALIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO
GOVERNAMENTAIS

1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

a) Espécie de Organização
(    ) Organização não Governamental                                                                     (     )
Organização Governamental

b) Nome da Instituição                                                            
Razão Social:                                                          Nome Fantasia:
CNPJ:

c) Endereço da Instituição
Rua:                                                   Nº               CEP:                           Bairro:     

d) Endereço Eletrônico:

f) Registro e qualificação  no CMDCA
Número do Registro e qualificação :                                                        
Validade do Registro e qualificação : ____/____/____ a ____/____/____

2 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO SOCIAL
a) Área de Conhecimento  b) Área de Atuação
c) Título do Projeto d) Autor do Projeto

e) Responsável pelo Projeto f) Período de Realização do Projeto

Vigência: _____ /_____  /_____  a  _____
/_____  / _____  

3 PARECER DA COMISSÃO DE PROJETOS E RELATÓRIOS

a) Aspectos que Merecem Atenção b) Ações para Melhorar a Qualidade dos
Serviços

Balneário Camboriú, _____ de ____________________ de 2012.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

JOÃO CARLOS ALVES DOS PASSOS

Presidente do CMDCA/BC

AVALIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO
GOVERNAMENTAIS

Evidência Completa = 04 Evidência Parcial =
03

Evidência Mínima =
02

Nenhuma Evidência =
01

Categorias Avaliação
Indicadores de Avaliação

E
s
c
a
l
a
 
d
e
 
A
v
a
l
i
a
ç
ã
o

I – Infraestrura

E.C E.P E.M N.E

04 03 02 01
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

a) Espaço Físico

b) Dependências

c) Instalações

d) Acessibilidade

-  As  salas  de  aula  possuem
dimensão adequada ao número de
pessoas  atendidas  para  as
atividades  propostas  pelo  projeto
social.
-  As instalações administrativas e
pedagógicas  possuem  dimensão
adequada ao número de pessoas
que trabalham no local.
-  As  instalações  sanitárias
possuem dimensão  adequada  ao
número de usuários atendidos.
- O espaço físico, o mobiliário e os
equipamentos  mostram-se
adequados  aos  portadores  de
necessidades especiais.
-  O  estado  de  manutenção  e
conservação  das  instalações
físicas,  hidráulicas  e  elétricas
mostra-se adequado.
-  As  salas  possuem  acústica,
iluminação,  ventilação  e  limpeza
adequada e suficiente.
-  O  estado  de  manutenção  e
conservação dos equipamentos de
trabalho  mostra-se  adequados  e
suficientes  para  as  atividades
propostas pelo projeto social.
-  Os  recursos  audiovisuais  estão
disponíveis  em  quantidade
suficiente  para  as  atividades
propostas pelo projeto social.
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

AVALIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO
GOVERNAMENTAIS

Evidência Completa =
04

Evidência Parcial =
03

Evidência Mínima =
02

Nenhuma Evidência =
01

Categorias Avaliação
Indicadores de Avaliação

E
s
c
a
l
a
 
d
e
 
A
v
a
l
i
a
ç
ã
o

II  -  Organização
Administrativa

E.C E.P E.M N.E

04 03 02 01
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

a)  Gestão  de  Recursos
Humanos 

b)  Recursos  Materiais  e
Financeiros

b) Condições de Trabalho

c)  Responsabilidade
Social

-  A qualificação  dos  profissionais
apresenta  formação  mínima
adequada  que  atenda  as
necessidades do projeto social.
-  Os  profissionais  envolvidos  no
projeto social possuem experiência
na área da infância e juventude.
-  O  regime  de  trabalho  dos
profissionais  é  suficiente  para  o
desenvolvimento  das  atividades
propostas pelo projeto social.
-  Os  profissionais  que  trabalham
no projeto social fazem cursos de
aperfeiçoamento  e  atualização
anualmente  em  sua  área  de
atuação.
- O número de pessoas atendidas
(crianças,  adolescentes  e
familiares)  é  compatível  com  os
profissionais que atuam no projeto
social.
-  O  espaço  de  convivência  da
Instituição  é  compatível  com  as
atividades  propostas  pelo  projeto
social.
-  O  material  didático  utilizado  é
adequado para o desenvolvimento
das  atividades  propostas  com
crianças  e  adolescentes  pelo
projeto social. 
- A Instituição apresenta política de
inclusão  social  para  atender
crianças  e  adolescentes
portadores  de  necessidades
especiais.

AVALIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO
GOVERNAMENTAIS
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

Evidência Completa =
04

Evidência Parcial =
03

Evidência Mínima =
02

Nenhuma Evidência =
01

Categorias Avaliação
Indicadores de Avaliação

E
s
c
a
l
a
 
d
e
 
A
v
a
l
i
a
ç
ã
o

III  -  Organização
Pedagógica

E.C E.P E.M N.E

04 03 02 01

-  A  organização  pedagógica  da
instituição atende as necessidades
do projeto social.
- A visão, a missão e os valores da
instituição estão inter-relacionados
com os objetivos do projeto social.
-  Os  fundamentos  metodológicos
sustentam às atividades propostas
pelo projeto social.

Rua 1822, n°1510 – Casa dos Conselhos | Bairro Centro - SC | CEP: 88.330-484 | Fone: +55 47 3367.0129
 cmdcabalneariocamboriu@gmail.com 

mailto:cmdcasdis@gmail.com


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

a)  Recursos  Didático-
Pedagógicos

b)  Metodologia  e
estratégias

c)  Planejamento
estratégico 

-  Os  profissionais  que  trabalham
diretamente  com  as  crianças,  os
adolescentes  e  os  familiares
favorecem a efetivação do projeto
social.
-  Os  profissionais  de  apoio
apresentam  condições  para
operacionalização  das  metas
propostas pelo projeto social.
-  Os  recursos  didático-
pedagógicos  são  suficientes  e
favorecem o desenvolvimento das
atividades  propostas  pelo  projeto
social.
-  O sistema de comunicação dos
profissionais  que  trabalham
diretamente  com  crianças,
adolescentes  e  familiares  atende
as necessidades do projeto social.
-  O  Plano  de  trabalho  dos
profissionais  que  trabalham  na
Instituição atende as necessidades
propostas pelo projeto social.

AVALIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS E NÃO
GOVERNAMENTAIS

Evidência Completa =
04

Evidência Parcial =
03

Evidência Mínima =
02

Nenhuma Evidência =
01
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ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

Categorias Avaliação
Indicadores de Avaliação

E
s
c
a
l
a
 
d
e
 
A
v
a
l
i
a
ç
ã
o

IV  -  Desempenho
Profissional

E.C E.P E.M N.E
4 3 2 1

a) Ética Profissional

-  Guarda  sigilo  sobre  as
informações discutidas e recebidas
pela instituição.
- Respeita a hierarquia, os colegas
e o ambiente de trabalho.
-  Possui  conduta  coerente  no
cumprimento  dos  seus  deveres
com base nas normas legais.
-  Comparece  com  assiduidade,
pontualidade e permanece em seu
local de trabalho.
-  O sistema de comunicação dos
profissionais  com as crianças,  os
adolescentes  e  os  familiares
atende as necessidades do projeto
social.

Rua 1822, n°1510 – Casa dos Conselhos | Bairro Centro - SC | CEP: 88.330-484 | Fone: +55 47 3367.0129
 cmdcabalneariocamboriu@gmail.com 

mailto:cmdcasdis@gmail.com


ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE – CMDCA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – FMDCA

b)  Relacionamento
Interpessoal
c) Postura Profissional
d)  Assiduidade  e
Pontualidade 

-  O  relacionamento  dos
profissionais  com as crianças,  os
adolescentes  e  os  familiares  é
baseado nos valores de respeito,
afetividade e solidariedade.
-  Possui  capacidade  em  receber
críticas  e  superar  dificuldades,
bem como de liderança, inovação,
zelo  e  dedicação  nas  atividades
realizadas no projeto social.
-  Apresenta  conhecimento  e
domínio na área de atuação com
as atividades que desempenha no
projeto social.

Balneário Camboriú, _____ / ____________________ /________.

JOÃO CARLOS ALVES DOS PASSOS

Presidente do CMDCA/BC
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