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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

LEIS MUNICIPAIS

ERRATA

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan

Secretária Municipal de Governo

Diretora: Marcela Campos Zaidan

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Direito 
Público nº 02/2013. Contratante: Serviço de Água E 
Saneamento (SAS). Contratada: Sidilene Perla Serpa 
dos Santos. Objeto: o prazo de vigência do contrato 
supramencionado fica estendido pelo período de 02 
(dois) anos, a contar de 16.01.2017, conforme justifi-
cativa apresentada através do Memorando nº 01/2017 
da Divisão de Recursos Humanos, autorizado pela 
autoridade competente. Data da Assinatura: 13 de 
janeiro de 2017.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Direito 
Público nº 01/2015. Contratante: Serviço de Água E 
Saneamento (SAS). Contratado: João Carlos Batista. 
Objeto: a prorrogação do Contrato Administrativo de 
Direito Público nº 001/2015, pelo período de 02 (dois) 
anos, a contar de 06.01.2017. Data da Assinatura: 04 
de janeiro de 2017.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo de Direito 
Público nº 03/2015. Contratante: Serviço de Água E 
Saneamento (SAS). Contratado: Rafael da Silva Go-
mes. Objeto: o prazo de vigência do contrato supra-
mencionado fica estendido pelo período de 02 (dois) 
anos, a contar de 20.01.2017, conforme justificativa 
apresentada através do Memorando nº 04/2017 da 
Supervisão Executiva de Infraestrutura, autorizado 
pela autoridade competente. Data da Assinatura: 16 
de janeiro de 2017.

Na Portaria o nº 18.437, publicada no e-DOB - Diá-
rio Oficial do Município no dia 16.01.2017, onde se 
lê “para exercer responder”, leia-se “para responder”.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan

Secretária Municipal de Governo

LEI Nº 4.797

“Denomina Rua Ex-Prefeito Doutor José Eugênio Dutra 
Câmara”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada Rua “Ex-Prefeito Doutor José 
Eugênio Dutra Câmara” a via pública inominada, de-
signada no Cadastro Técnico Municipal como Rua “10” 
do Loteamento “Residencial Campo Belo”, situado no 
Bairro Monte Mário.
Art. 2º  A Secretaria Municipal de Obras Públicas pro-
videnciará a colocação de placas indicativas e a neces-
sária comunicação à Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
Art. 4º  Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 12 dias de janeiro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 070/2016 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.798

“Denomina Rua Sebastião Tomaz Vieira”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica denominada Rua “Sebastião Tomaz Viei-
ra” a via pública inominada, designada no Cadastro 
Técnico Municipal como Rua “18” do Loteamento “Re-
sidencial Campo Belo”, situado no Bairro Monte Mário.
Art. 2º  A Secretaria Municipal de Obras Públicas pro-
videnciará a colocação de placas indicativas e a neces-
sária comunicação à Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos. 
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
Art. 4º  Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 18 dias de janeiro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 089/2016 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.799

“Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do quadri-
ênio 2014-2017, para adequação à Lei Orçamentária 
Anual do exercício de 2017”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica instituída a Revisão do Plano Plurianual 
para o quadriênio 2014-2017, doravante denominado 
PPA 2014-2017, em conformidade com que dispõem o 
art. 165 da Constituição Federal, o art. 143 da Consti-
tuição do Município e o art. 8° da Lei n° 4.527, de 18 
de dezembro de 2013.
Art. 2º  Integram esta Lei a programação para o pró-
ximo ano do PPA 2014-2017, de vigência de 2017, 
especialmente em relação aos valores físicos e finan-
ceiros das ações correspondentes, os quais servirão 
como referência para a elaboração da Lei Orçamen-
tária Anual.
Art. 3º  Cabe ao Poder Executivo e Legislativo efetuar 
os ajustes necessários decorrentes de emendas parla-
mentares e necessários à compatibilização do planeja-
mento para o exercício de 2017 contido na revisão do 
PPA 2014-2017 e da Lei Orçamentária para o mesmo 
exercício.
Art. 4º  O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, 
transferir, excluir, criar ou utilizar, total ou parcialmen-
te, programas, ações, metas, indicadores e dotações 

orçamentárias, a fim de viabilizar a compatibilização 
entre o planejamento e o orçamento para o exercício 
de 2017, em decorrência da extinção, transformação, 
transferência, incorporação ou desmembramento de 
órgãos e entidades, ou de alterações de suas compe-
tências ou atribuições, autorizadas por lei que altere a 
estrutura orgânica da administração pública do Poder 
Executivo e em virtude da Lei Complementar n° 131, 
de 06 de dezembro de 2013.
Art. 5º  O Executivo Municipal estabelecerá providên-
cias complementares para a execução da presente Lei, 
na forma regulamentar.
Art. 6º  Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 18 dias de janeiro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 091/2016 – Autoria do Executivo)

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATAS

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan

Secretária Municipal de Governo

RESUMO DA ATA 084/2015-066ª Sessão Ordinária – 

19.11.15 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura-Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes-Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29-“Porque 
a Escritura diz: Todo aquele que nele crer não será 
confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e 
grego; porque um mesmo é o Senhor de todos, rico 
para com todos os que o invocam. Porque todo aquele 
que invocar o nome do Senhor será salvo.”(Romanos 
10:12-13)-I - Leitura e Discussão das Atas- Ata 060/15 
– Aprovada por unanimidade.II – Leitura da Corres-
pondência e Comunicações- Não houve.PROJETOS 
PROTOCOLADOS NA CASA- Proj.  Lei nº. 127/15 – Re-
conhece como de utilidade pública a Associação Reno-
vação Comunitária do Bairro Santa Cecília – ARCOM
-SC e dá outras providências. – Aut. Ver. Tadeu José 
Gomes.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 19h3-Discussão e Votação de Projetos-Nesse 
momento o Sr. Presidente suspendeu a reunião por 
dois minutos para deliberar sobre a pauta, às 19h36. 
Sessão reaberta às 19h39.VETO - DISCUSSÃO E VO-
TAÇÃO ÚNICA- VETO PARCIAL PROJ. LEI Nº. 146/14 
– Altera a Lei Municipal nº. 4064/2007 e dá outras 
providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 
30.08.15. REJEITADO POR UNANIMIDADE.- VETO TO-
TAL PROJ. LEI Nº. 029/15 – Institui o Dia Municipal da 
Língua Brasileira de Sinais - Libras no município de 
Barbacena e dá outras providências – Aut. Executivo 
- PRAZO VENCIDO EM 30.08.15. REJEITADO POR 
UNANIMIDADE- VETO PARCIAL PROJ. LEI Nº. 001/14 
– Dispõe sobre a notificação compulsória para os ca-
sos de embriaguez ou consumo de drogas por crianças 
e adolescentes no âmbito do município de Barbacena 
- Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 30.08.15. RE-
JEITADO POR UNANIMIDADE.Com a palavra para dis-
cutir o vereador Tadeu disse discordar do veto em ra-
zão de ser totalmente favorável a todas as ações que 
sirvam para coibir o uso de álcool e drogas por crian-
ças e adolescentes.REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE 
LEI-Proj. Lei nº. 039/14 – Estabelece procedimentos 
para descarte e coleta de medicamentos vencidos ou 
impróprios no município de Barbacena e dá outras 
providências. – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 090/15 
– Reconhece como de utilidade pública o Núcleo Espí-
rita Estrela de Aruanda e dá outras providências. – 
Aut. Mesa Diretora da Câmara. APROVADO COM UMA 
ABSTENÇÃO.Com a palavra para discutir o vereador 
Johnson disse ter feito uma emenda para o presente 
projeto, contudo a mesma não adentrou a Casa a tem-
po de votar o projeto. Por essa razão ele se absterá de 
votá-lo.SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJE-
TO DE LEI-Proj. Lei nº. 042/15 – Altera a Lei Municipal 
nº. 3827/2004 e dá outras providências – Aut. Verea-
dora Vânia Maria de Castro. APROVADO POR UNANI-
MIDADE.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJE-
TO DE LEI-Proj. Lei nº. 086/15 - Estabelece normas 
ambientais e de ocupação do solo, para a implantação 
de postos revendedores, postos/pontos de abasteci-
mento e instalações de sistema retalhista no Município 
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. 
Flávio Maluf Caldas.O vereador Ronaldo fez uso da pa-
lavra para discutir o projeto. O vereador Flávio Maluf 
fez uso da palavra para discutir o projeto.Encerrada a 
discussão o projeto foi colocado em votação e foi 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 216/13 
– Dá nova redação, acrescenta §§ e incisos ao art. 36 
da Lei Municipal nº. 3247, Código de Obras e Edifica-
ções do Município de Barbacena, para dispor sobre a 
construção de rampa para deficientes físicos nas áreas 
de acesso das calçadas e dá outras providências. – 
Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 138/14 – Institui a pre-
sença de intérprete da Língua Brasileira de Sinais – 
Libras em todos os eventos públicos oficiais do muni-
cípio de Barbacena. – Aut. Ver. Johnson Oliveira 
Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº.  
145/14 – Dispõe que os hospitais públicos, privados e 
instituições congêneres notificarem ocorrências de uso 
de bebidas alcoólicas e drogas por crianças e adoles-
centes. – Aut. Ver.Ver. Johnson Oliveira Marçal. APRO-
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095/2015 – Requer seja consignado um voto de con-
gratulações ao Cel. Idzel Mafra Fagundes, Diretor do 
Meio Ambiente e Trânsito da PMMG, pelos relevantes 
serviços prestados através do Programa de Educação 
Ambiental – PROEMAM/PROGEA para a nossa cidade; 
O vereador Amarílio fez uso da palavra para explicar o 
seu requerimento. - Do vereador Carlos Alberto Sá Gri-
se: - Indicação nº 661/2015 – Solicita a instalação de 
placa de sinalização viária, estacionamento para mo-
tos, na Rua Bárbara Heliodora, em frente ao nº 225, 
bairro Padre Cunha; - Indicação nº 662/2015 – Solicita 
recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na 
Rua Arthur Bernardes, Centro; - Indicação nº 
663/2015 - Solicita recapeamento asfáltico ou opera-
ção tapa buracos na Rua Campos Sales, Santa Tereza 
I; - Indicação nº 664/2015 - Solicita asfaltamento ou 
operação tapa buracos na Rua Padre Sinfrônio de Cas-
tro, São Sebastião; - Indicação nº 665/2015 - Solicita 
recapeamento asfáltico ou operação tapa buracos na 
Rua Santos Dumont, Centro; - Indicação nº 666/2015 
- Solicita reforma e manutenção da ponte do Rio das 
Mortes que atende à Ponte do Cosme e Vila Sofia e 
que dá acesso e faz divisa com o município de Antônio 
Carlos; - Indicação nº 679/2015 – Solicita a retirada 
de 2 placas de estacionamento privativo de ambulân-
cia no IMAIP, localizadas no Largo Marechal Deodoro, 
s/nº, Centro.- Do vereador Tadeu José: - Requerimen-
to nº 076/2015 – Aos membros do Conselho Perma-
nente da ordem do Mérito Legislativo, para submeter 
o nome de Itamar José de Souza Júnior, da Guarda 
Municipal, para ser agraciado pelo Grau Bronze; - Re-
querimento nº 077/2015 – Aos membros do Conselho 
Permanente da ordem do Mérito Legislativo, para sub-
meter o nome do senhor João Bosco Augusto Filho, 
para ser agraciado pelo Grau Bronze; - Requerimento 
nº 078/2015 – Aos membros do Conselho Permanente 
da ordem do Mérito Legislativo, para submeter o nome 
do 3º Sargento PM, senhor Wellington José dos San-
tos, para ser agraciado pelo Grau Bronze; - Requeri-
mento nº 079/2015 – Aos membros do Conselho Per-
manente da ordem do Mérito Legislativo, para 
submeter o nome de Ernanes Vieira Ramos, para ser 
agraciado pelo Grau Bronze; - Requerimento nº 
080/2015 – Requer se faça constar na ata dos traba-
lhos um voto de aplauso para o senhor Edson Geraldo 
Ferreira (Chita), por toda a sua dedicação e trabalho 
em prol do esporte em Barbacena e região; - Requeri-
mento nº 099/2015 – Requer se faça constar na ata 
dos trabalhos um voto de congratulações para o se-
nhor José Luiz Ferreira, por toda a sua dedicação e 
trabalho em prol da Escola Agrícola de Barbacena, 
hoje IFSENMG; - Requerimento nº 100/2015 – Requer 
se faça constar na ata dos trabalhos um voto de con-
gratulações para toda a família do senhor Wilson Gui-
larducci, “in memorian”, por toda a sua dedicação e 
trabalho em prol do esporte em Barbacena e região; 
- Requerimento nº 101/2015 – Requer se faça constar 
na ata dos trabalhos um voto de congratulações para 
o senhor Geraldo Aparecido Ferreira, por toda a sua 
dedicação e trabalho em prol da comunidade eclesial 
de São Domingos Gusmão; - Requerimento nº 
102/2015 – Requer se faça constar na ata dos traba-
lhos um voto de congratulações para o Cel. PM New-
ton Santos da Cruz, por toda a sua dedicação e traba-
lho em prol da comunidade eclesial de São Domingos 
Gusmão; - Requerimento nº 103/2015 – Requer se 
faça constar na ata dos trabalhos um voto de congra-
tulações para o senhor José Ferreira de Araújo, por 
toda a sua dedicação e trabalho em prol da comunida-
de eclesial de São Domingos Gusmão; - Requerimento 
nº 104/2015 – Requer se faça constar na ata dos tra-
balhos um voto de congratulações para o senhor José 
Geraldo de Souza, por toda a sua dedicação e trabalho 
em prol da comunidade eclesial de São Domingos Gus-
mão; - Requerimento nº 105/2015 – Requer se faça 
constar na ata dos trabalhos um voto de congratula-
ções para o senhor Cláudio Ferreira Dias, por toda a 
sua dedicação e trabalho em prol da comunidade ecle-
sial de São Domingos Gusmão; - Requerimento nº 
106/2015 – Aos membros do Conselho Permanente da 
ordem do Mérito Legislativo, para submeter o nome de 
Dilermano Manegati Carneiro (Nando dos Teclados), 

ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁ-
RIO: 20H05-Não havendo oradores inscritos e nada 
mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encer-
rada a presente sessão às 20h06 e eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária.Presiden-
te: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretária: Vere-
adora Grácia Maria Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 085/2015-067ª Sessão Ordinária – 
24.11.15 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura-Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva-Secretária: 
Vereadora Grácia Maria de Araújo Gomes -Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h27-“Ora, a 
fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e 
a prova das coisas que se não vêem.”(Hebreus 11:1)-I 
- Leitura e Discussão da Ata - Ata 061 – Aprovada por 
unanimidade.II – Leitura da Correspondência e Comu-
nicações-Convocação do Conselho Municipal de Saúde 
para reunião ordinária a ser realizada em 07/12/2015 
às 19h00 no prédio onde seria a UPA.III - Apresenta-
ção de Proposições- Da vereadora Vânia Castro: - In-
dicação nº 646/2015 – Solicita a colocação de placas 
“Proibido Estacionar” nos dois sentidos da Rua Fran-
cisco Xavier P. Souza no Centro, rua estreita, próximo 
ao Hotel Del Rey; - Requerimento nº 096/2015 – Re-
quer ao Sr. Prefeito que esclareça, em caráter de ur-
gência, o motivo de haver um trator patrol, de proprie-
dade do município de Barbacena parado há 
aproximadamente seis meses, exposto ao tempo, na 
localidade dos Morais, Senhora das Dores.A vereadora 
Vânia fez uso da palavra para dar explicação do reque-
rimento. - Do vereador José Jorge: - Requerimento nº 
112/2015 – Ao Conselho da Medalha, solicitando con-
cessão da medalha do Mérito Legislativo, Grau Prata, 
para o senhor José Adilson Ribeiro, pelos relevantes 
serviços prestados à frente da comunidade; - Indica-
ção nº 576/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que acione o 
responsável pela Via 040, afim de que esse possa ve-
rificar a ponte localizada antes do trevo de entrada da 
cidade, em cima da linha férrea; - Indicação nº 
680/2015 – Solicita o asfaltamento para a Rua Honório 
Campos Belo no bairro Caminho Novo; - Indicação nº 
681/2015 – Solicita uma operação tapa buracos nas 
ruas Santana e São Joaquim, ambas no bairro Santo 
Antônio.- Do vereador Amarílio Andrade: - Indicação 
nº 578/2015 – Solicita que seja feita a correção numé-
rica das casas da Rua Paulo Antônio de Paula, Santa 
Cecília, que se encontram totalmente irregulares; - Re-
querimento s/nº – O vereador Amarílio Augusto de 
Andrade, vem à presença dos Membros do Conselho 
Permanente da Ordem do Mérito Legislativo para sub-
meter o nome do Deputado Estadual Cristiano Tadeu 
da Silveira, para ser agraciado com a insígnia do Méri-
to Legislativo – Grande Mérito; - Requerimento nº 
090/2015 – Requer seja consignado um voto de con-
gratulações ao Cabo PM Álvaro Bernardo Lauriano 
Flausino, pelos relevantes serviços prestados através 
do Programa de Educação Ambiental – PROEMAM/
PROGEA a nossa cidade; - Requerimento nº 091/2015 
– Requer seja consignado um voto de congratulações 
ao Cabo PM Luciano de Almeida Lopes, pelos relevan-
tes serviços prestados através do Programa de Educa-
ção Ambiental – PROEMAM/PROGEA a nossa cidade; 
- Requerimento nº 092/2015 – Requer seja consigna-
do um voto de congratulações à Professora Nilda Mo-
reira de Paiva, pelos relevantes serviços prestados 
através do Programa de Educação Ambiental – PROE-
MAM/PROGEA para a nossa cidade; - Requerimento nº 
093/2015 – Requer seja consignado um voto de con-
gratulações à Professora Mara Lúcia Rodrigues Costa, 
pelos relevantes serviços prestados através do Progra-
ma de Educação Ambiental – PROEMAM/PROGEA para 
a nossa cidade; - Requerimento nº 094/2015 – Requer 
seja consignado um voto de congratulações ao Major 
Noir Noir Antônio Ferreira Armond, Comandante da 
13ª Companhia Independente de Meio Ambiente e 
Trânsito, pelos relevantes serviços prestados através 
do Programa de Educação Ambiental – PROEMAM/
PROGEA para a nossa cidade; - Requerimento nº 

VADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 079/15 – Alte-
ra a Lei nº. 4260 de 05 de maio de 2010, que dispõe 
sobre a necessidade de carteiras escolares adaptadas 
aos alunos com necessidades especiais. – Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 065/15 – Altera a Lei Municipal nº. 
4280 de 02 de junho de 2010 e institui o Programa 
Permanente de Incentivo à Leitura. – Aut. Ver. John-
son Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 034/13 – Dispõe sobre a criação do pro-
grama Saúde e Comportamento Vocal do Professor da 
rede municipal de ensino de Barbacena e dá outras 
providências. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 119/13 
– Dispõe sobre a divulgação, avaliação e acompanha-
mento orçamentário de obras ou serviço do município 
de Barbacena. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 222/13 
– Dispõe sobre a instalação de catalogação e registro 
das nascentes de água no município de Barbacena e a 
colocação de placas informativas nessas nascentes. – 
Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 074/14 - Institui o Progra-
ma Biblioteca Itinerante nas praças e nas comunida-
des carentes no âmbito do Município de Barbacena. – 
Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 117/15 - Dispõe sobre a 
instalação de banheiros químicos adaptados aos por-
tadores de necessidades especiais quando da realiza-
ção de evento públicos e privados no município de 
Barbacena. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 119/15 - Dis-
põe sobre a disponibilidade em local de fácil acesso e 
na rede municipal de computadores, no site da Prefei-
tura de Barbacena, da Carta dos Direitos dos Usuários 
da Saúde. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 125/15 – Au-
toriza doação de área que especifica e dá outras pro-
vidências. – Aut. Executivo. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 182/13 – Declara de utili-
dade pública para fins de tombamento como patrimô-
nio cultural do Município de Barbacena, a Banda de 
Música do 9º Batalhão da Polícia Militar de Minas Ge-
rais. - Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO 
POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 044/15 – Altera a lei 
nº. 3711 de 2002 e dá outras providências. – Aut. Ve-
readora Vânia Maria de Castro. PROJETO RETIRADO 
DA PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE.
Proj. Lei nº. 089/15 – Institui no calendário oficial do 
município a Semana do Lixo Zero  e dá outras provi-
dências. – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. PRO-
JETO RETIRADO DA PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO 
PRESIDENTE.Proj. Lei nº. 096/15 – Institui e inclui no 
calendário oficial de eventos do município de Barbace-
na o Dia do Taxista. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. APROVADO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 
012/15 – Dispõe sobre o uso de armas não letais pela 
Guarda Municipal de Barbacena e dá outras providên-
cias. – Aut. Vereador Tadeu José Gomes.O vereador 
Tadeu fez uso da palavra para discutir o projeto.O ve-
reador Gonzaga fez uso da palavra para discutir o pro-
jeto.Proj. Lei nº. 083/15 – Dispõe sobre a apresenta-
ção de relatórios pelos conselhos municipais e dá 
outras providências - Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. APROVADO POR UNANIMIDADE.PRIMEIRA DIS-
CUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
-Proj. Resolução nº. 003/15 - Dispõe sobre a criação 
do calendário de eventos para as solenidades promo-
vidas pela Câmara Municipal de Barbacena. – Aut. Ver. 
Luiz Gonzaga de Oliveira. VISTAS CONCEDIDAS À VE-
READORA MARILENE.Proj. Resolução nº. 010/15 – 
Cria o disque Câmara no Município de Barbacena. – 
Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR 
UNANIMIDADE.O vereador Ronaldo fez uso da palavra 
pela ordem e depois como líder.O vereador Márcio fez 
uso da palavra. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO-Proj. Dec. Leg. 
nº. 014/15 – Altera o Decreto Legislativo nº. 469, de 
16 de julho de 1998 – Aut. Mesa da Câmara. VISTAS 
CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ JORGE.PROPOSI-
ÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO-EM BLOCO: 17.11.15. 
APROVADAS POR UNANIMIDADE.TERCEIRA PARTE – 
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para ser agraciado com a insígnia Grau Bronze; - Re-
querimento nº 107/2015 – Requer se faça constar na 
ata dos trabalhos um voto de congratulações para o 
senhor Cláudio Nézio Carneiro por toda a sua dedica-
ção e trabalho em prol do da educação no município 
de Barbacena; - Requerimento nº 108/2015 – Aos 
membros do Conselho Permanente da ordem do Méri-
to Legislativo, para submeter o nome de Sebastião 
Vicente de Paula (Tião da Mapal), para ser agraciado 
com a insígnia Grau Bronze, pelos 45 anos de serviços 
prestados ao comércio de Barbacena; - Indicação nº 
602/2015 – Solicita que se faça operação tapa buracos 
na Rua Sargento Dionízio de Souza, bairro Diniz II; - 
Indicação nº 610/2015 – Solicita que se faça operação 
tapa buracos no encontro das Ruas Honório Ferreira 
Armond, Aluisio Costa Delbem e Mário Lúcio Costa, no 
bairro Monsenhor Mário Quintão; - Indicação nº 
670/2015 – Solicita a retirada do alambrado, postes e 
interdição da quadra poliesportiva do bairro Santa Ce-
cília, face o mau estado de conservação da mesma;  
- Indicação nº 671/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que 
se faça estudos detalhados sobre o trânsito no bairro 
Santa Cecília; - Indicação nº 672/2015 – Solicita ao Sr. 
Prefeito que determine à Secretaria de Obras esclare-
cer os moradores da Rua Olinda Vidal de Melo e Rua 
“J” do bairro Santa Maria, sobre quais ruas serão con-
templadas na obra de pavimentação naquele bairro; - 
Indicação nº 673/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que 
encaminhe a esta Casa adequação do município ao 
artigo 40, §14 da Constituição Federal de 1988; - Indi-
cação nº 674/2015 – Solicita ao Sr. Prefeito que deter-
mine ao setor competente que se façam vistorias peri-
ódicas e reforma na unidade básica de saúde do bairro 
Santa Cecília.- Da vereadora Grácia Araújo: - Indica-
ção nº 635/2015 - Solicita a colocação de três postes 
de iluminação pública na Travessa Campo do Ipiranga, 
bairro Dom Bosco; - Indicação nº 636/2015 - Solicita 
a manutenção/melhoria da entrada para a localidade 
de Torres de São Sebastião, KM 714, BR 040; - Indica-
ção nº 637/2015 - Solicita a manutenção/melhoria da 
entrada para a localidade da Pedra, KM 718, BR 040; 
- Indicação nº 638/2015 – Solicita, com a máxima ur-
gência, a colocação de quatro postes de iluminação 
pública, para serem instalados na localidade do Mene-
ghuin, Cabeça Branca, zona rural; - Indicação nº 
645/2015 - Solicita operação tapa buracos na Rua 
Santos Dumont, bairro São José.PROJETOS PROTO-
COLADOS NA CASA- Proj. Lei nº.104/15 - Dispõe so-
bre a criação da plataforma virtual para acompanha-
mento das obras da prefeitura do município de 
Barbacena. – Aut. Ver. Luiz Gonzaga de Oliveira.- Proj. 
Lei nº. 105/15 – Concede isenção do imposto predial 
e territorial urbano, das taxas de conservação de vias 
e logradouros públicos, de limpeza pública para apo-
sentados, pensionistas e beneficiários de renda men-
sal vitalícia e dá outras providências. – Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira.- Proj. Lei nº. 129/15 – Reconhe-
ce como de utilidade pública a Associação de Policiais 
Bombeiros Militares de Barbacena e dá outras provi-
dências. – Aut. Ver. Ronaldo Braga.Proj. Lei nº 130/15 
– Dispõe sobre a criação da Central de Tradutores/In-
térpretes da Língua Brasileira de Sinais – Libras para 
Surdos e Guias-Intérpretes para Surdo-Cegos, no âm-
bito do município de Barbacena. – Aut. Vereadora Vâ-
nia Maira de Castro.- Proj.  Lei nº. 131/15 – Destina o 
atual espaço da Guarda Municipal como Centro de 
Operações Expedicionário Álvaro Jabur. – Aut. Executi-
vo.Nesse momento o Sr. Presidente informou aos ve-
readores que o Projeto do Orçamento para o próximo 
ano já estava sobre a mesa para emendas nos cinco 
dias úteis que se seguem.SEGUNDA PARTE – ORDEM 
DO DIA – HORÁRIO: 20h02-Discussão e Votação de 
Projetos-O vereador Carlos Roberto fez uso da palavra 
pela ordem. Com a palavra pela ordem o vereador Ta-
deu fez pronunciamento que segue na integrada ata 
original.O vereador Ilson Guilherme fez uso da palavra 
pela ordem. O vereador Gonzaga disse já ter sido feio 
um acordo entre os pares para que os projetos sejam 
votados, ainda que não haja redação final de alguns.O 
vereador Márcio fez uso da palavra pela ordem.  RE-
DAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI-Proj. Lei nº. 042/15 
– Altera a Lei Municipal nº. 3827/2004 e dá outras 

providências. – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.SEGUNDA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEIProj. Lei nº. 
216/13 – Dá nova redação, acrescenta §§ e incisos ao 
art. 36 da Lei Municipal nº. 3247, Código de Obras e 
Edificações do Município de Barbacena, para dispor 
sobre a construção de rampa para deficientes físicos 
nas áreas de acesso das calçadas e dá outras provi-
dências. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 138/14 – Institui 
a presença de intérprete da Língua Brasileira de Sinais 
– Libras em todos os eventos públicos oficiais do mu-
nicípio de Barbacena. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Mar-
çal. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº.  
145/14 – Dispõe que os hospitais públicos, privados e 
instituições congêneres notificarem ocorrências de uso 
de bebidas alcoólicas e drogas por crianças e adoles-
centes. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 079/15 – Altera a 
Lei nº. 4260 de 05 de maio de 2010, que dispõe sobre 
a necessidade de carteiras escolares adaptadas aos 
alunos com necessidades especiais. – Aut. Ver. John-
son Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 065/15 – Altera a Lei Municipal nº. 4280 
de 02 de junho de 2010 e institui o Programa Perma-
nente de Incentivo à Leitura. – Aut. Ver. Johnson Oli-
veira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei 
nº. 034/13 – Dispõe sobre a criação do programa Saú-
de e Comportamento Vocal do Professor da rede mu-
nicipal de ensino de Barbacena e dá outras providên-
cias. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO 
POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 119/13 – Dispõe 
sobre a divulgação, avaliação e acompanhamento or-
çamentário de obras ou serviço do município de Bar-
bacena. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVA-
DO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 222/13 – Dispõe 
sobre a instalação de catalogação e registro das nas-
centes de água no município de Barbacena e a coloca-
ção de placas informativas nessas nascentes. – Aut. 
Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANI-
MIDADE.Proj. Lei nº. 074/14 - Institui o Programa Bi-
blioteca Itinerante nas praças e nas comunidades ca-
rentes no âmbito do Município de Barbacena. – Aut. 
Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANI-
MIDADE.Proj. Lei nº. 117/15 - Dispõe sobre a instala-
ção de banheiros químicos adaptados aos portadores 
de necessidades especiais quando da realização de 
evento públicos e privados no município de Barbace-
na. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO 
POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 119/15 - Dispõe so-
bre a disponibilidade em local de fácil acesso e na rede 
municipal de computadores, no site da Prefeitura de 
Barbacena, da Carta dos Direitos dos Usuários da Saú-
de. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APROVADO 
POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 125/15 – Autoriza 
doação de área que especifica e dá outras providên-
cias. – Aut. Executivo. APROVADO POR UNANIMIDA-
DE.Proj. Lei nº. 182/13 – Declara de utilidade pública 
para fins de tombamento como patrimônio cultural do 
Município de Barbacena, a Banda de Música do 9º Ba-
talhão da Polícia Militar de Minas Gerais. - Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMI-
DADE. Proj. Lei nº. 096/15 – Institui e inclui no calen-
dário oficial de eventos do município de Barbacena o 
Dia do Taxista. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 
012/14/15 – Dispõe sobre o uso de armas não letais 
pela Guarda Municipal de Barbacena e dá outras pro-
vidências. – Aut. Vereador Tadeu José Gomes. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE.Proj. Lei nº. 083/15 – Dis-
põe sobre a apresentação de relatórios pelos conselhos 
municipais e dá outras providências. - Aut. Ver. John-
son Oliveira Marçal. APROVADO POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –  PROJETO DE 
RESOLUÇÃO-Proj. Resolução nº. 010/15 – Cria o dis-
que Câmara no Município de Barbacena. – Aut. Ver. 
Luiz Gonzaga de Oliveira. APROVADO POR UNANIMI-
DADE.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO 
DE LEI-Proj. Lei nº. 044/15 – Altera a lei nº. 3711 de 
2002 e dá outras providências. – Aut. Vereadora Vânia 
Maria de Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE.
Proj. Lei nº. 089/15 – Institui no calendário oficial do 

município a Semana do Lixo Zero e dá outras provi-
dências. – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. 
APROVADO POR UNANIMIDADE.PRIMEIRA DISCUS-
SÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO-Proj. 
Resolução nº. 003/15 - Dispõe sobre a criação do ca-
lendário de eventos para as solenidades promovidas 
pela Câmara Municipal de Barbacena. – Aut. Ver. Luiz 
Gonzaga de Oliveira. RETIRADO DE PAUTA A PEDI-
DO DO AUTOR.O vereador Amarílio fez uso da palavra 
para discutir o projeto.O vereador Johnson fez uso da 
palavra pela ordem. O vereador Gonzaga fez uso da 
palavra pela ordem. A vereadora Marilene fez uso da 
palavra.O vereador Ronaldo fez uso da palavra pela 
ordem. A vereadora Vânia fez uso da palavra pela or-
dem.  Nesse momento, por ter encerrado o prazo de 
votação, o Sr. Presidente decretou a sessão encerra-
da.PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO-Proj. Dec. Leg. nº. 014/15 – 
Altera o Decreto Legislativo nº. 469, de 16 de julho de 
1998. – Aut. Mesa da Câmara. RETIRADOR DA PAUTA 
POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE.TERCEIRA 
PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS 
– HORÁRIO: 20H59-Não havendo oradores inscritos 
o Sr. Presidente declarou encerrada a presente ses-
são às 21h35 e eu, Danielle de Paula Almeida Duar-
te, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
pela Senhora Secretária.Presidente: Vereador Flávio 
Barbosa da Silva-Secretária: Vereadora Grácia Maria 
de Araújo Gomes .

CONSELHOS MUNICIPAIS

Presidente: Luiz Henrique Alves Donato

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
Resolução Normativa Nº 01 do CMDCA de 17 

de janeiro de 2017. 

“Dispõe sobre a Normatização de Registro e Renova-
ção de Registros de Entidades, de Inscrição e Rea-
valiação de Programas Governamentais e Não Gover-
namentais e a Regulamentação e Normatização do 
Programa de Acolhimento Institucional e Familiar;  do 
Programa Socioeducativo em Meio Aberto e do Pro-
grama de Aprendizagem e Educação Profissional no 
Município de Barbacena e dá outras providências”.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições 
conferidas pelos artigos 90 e 91 da Lei Federal nº. 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente - 
ECA, da Lei Municipal nº. 3.740/03 e através de de-
liberação lavrada na ata nº 263, de 17 de janeiro de 
2017,
Considerando que o CMDCA é um órgão deliberativo 
e formulador de políticas públicas que atua na ges-
tão e no cumprimento das políticas voltadas para a 
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e à efetivação do princípio da Prio-
ridade Absoluta ao público infanto-juvenil, bem como 
no acompanhamento das Entidades Governamentais 
e Não Governamentais que atuam no Município de 
Barbacena-MG.
Considerando que as políticas públicas voltadas à 
criança e ao adolescente na cidade de Barbacena de-
vem ser deliberadas e aprovadas pelo CMDCA, bem 
como, executadas de forma a viabilizar o desenvolvi-
mento integral e a proteção das crianças e adolescen-
tes, prevenindo situações de negligência, abandono e 
violência;
Considerando a Resolução Nº 71 de 10 de junho de 
2001, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CONANDA, que dispõe sobre o 
Registro de Entidades Não Governamentais e da Ins-
crição de Programas de Proteção e Socioeducativo das 
Governamentais e Não Governamentais no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
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Considerando a Lei Federal n.º 12.594 de 18 de Janei-
ro de 2012, que institui o Sistema Nacional de Aten-
dimento Socioeducativo – SINASE, que regulamenta a 
execução das medidas socioeducativas destinadas a 
adolescente que pratique ato infracional e dá outras 
providências;
Considerando o inciso II do art. 204 e o § 7º do art. 
227 da Constituição Federal; o inciso II do artigo 88 
da Lei Federal n° 8069/90; nas Resoluções 105, 106 e 
116 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CONANDA;
Considerando a Resolução Nº 164 de 09 de abril de 
2014 do Conselho Nacional dos Direitos Da Criança 
e do Adolescente – CONANDA que dispõe sobre o re-
gistro e fiscalização das entidades sem fins lucrativos 
e inscrição dos programas não governamentais e go-
vernamentais que tenham por objetivo a assistência 
ao adolescente e a educação profissional e dá outras 
providências.
Considerando os Comentários à Lei 12.594/2012 – 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo na 
Edição Especial da Revista MPMG Jurídico - Ministério 
Público de Minas Gerais – MPMG;
Considerando o disposto no artigo 430 da Consolida-
ção das Leis do Trabalho – CLT, com a redação dada 
pela Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000, e no 
Decreto N.º 5.598, de 1.º de dezembro de 2005, que 
facultam às organizações governamentais e não go-
vernamentais, que tenham por objetivo a assistência 
à criança e ao adolescente e a educação profissional, a 
execução de programas de aprendizagem profissional 
para adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos in-
completos e que estabelecem que estas organizações, 
para desenvolverem programas de aprendizagem pro-
fissional, devem proceder à inscrição  dos mesmos nos 
Conselhos Municipais da Criança e do Adolescente, na 
forma do parágrafo único do art. 90 da Lei n.º 8.069, 
de 13 de julho de 1990.;  
Considerando o disposto nos Artigos 90 e 91 da Lei 
8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, o 
disposto na Lei 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, Capítulo III - Da Educação Pro-
fissional, bem como no Decreto n.º 2.208, de 17 de 
abril de 1997; 
Considerando o disposto na Portaria Ministerial / MTE 
– GAB n.º 702, de 18 de dezembro de 2001, que es-
tabelece normas para avaliação da competência das 
organizações governamentais e não governamentais 
que se propõem a desenvolver programas de apren-
dizagem conforme artigo 430 da CLT, regulamentada 
pela Instrução Normativa 26, de 20 de dezembro de 
2001, da Secretaria de Inspeção do Trabalho – Minis-
tério do Trabalho e Emprego; 
Considerando o disposto nas Portarias nº 20, de 13 de 
setembro de 2001, e nº 04, de 21 de março de 2002, 
ambas da Secretaria de Inspeção do Trabalho – Minis-
tério do Trabalho e Emprego, que proíbem e dispõem 
sobre o trabalho do menor de 18 anos, nos locais e 
serviços perigosos ou insalubres; 
Considerando o disposto na Resolução nº 74, de 13 de 
setembro de 2001, do Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CONANDA;
Considerando o disposto na Lei nº 13.019 de 31 de ju-
lho de 2014, que estabelece o regime jurídico das par-
cerias voluntárias, envolvendo ou não transferências 
de recursos financeiros, entre a administração pública 
e as organizações da sociedade civil, em regime de 
mútua cooperação, para a consecução de finalidades 
de interesse público;
Considerando a realização de reuniões das Comissões 
de Registro e de Políticas Públicas do CMDCA de Bar-
bacena-MG, culminando com a sistematização das 
discussões entre Conselheiros de Direitos, Sociedade 
Civil, Saúde Mental para a Infância e Adolescência, 
Equipe de Alta Complexidade, objetivando na elabo-
ração de documento base para a elaboração desta 
Resolução Normativa que defini parâmetros para o 
atendimento de crianças e adolescentes no Município 
de Barbacena-MG;

RESOLVE:
Art. 1º – Aprovar por unanimidade de seus conse-
lheiros, a Normatização de Registro e Renovação de 

Registros de Entidades, de Inscrição e Reavaliação de 
Programas Governamentais e Não Governamentais e 
a Regulamentação e Normatização do Programa de 
Acolhimento Institucional e Familiar; do Programa 
Socioeducativo em Meio Aberto e do Programa de 
Aprendizagem e Educação Profissional no Município 
de Barbacena.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º – São objetivos do Registro de Entidades da 
Sociedade Civil e a Inscrição dos Programas e Serviços 
Governamentais e Não governamentais:
I – Subsidiar o Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Barbacena na delibera-
ção, no monitoramento, no controle das ações e na 
avaliação das políticas de atendimento aos direitos da 
criança e do adolescente; 
II – Atualizar as informações sobre a rede de atendi-
mento à criança e ao adolescente no Município, identi-
ficando os serviços oferecidos e suas demandas;
III – Oferecer subsídios para o CMDCA de Barbace-
na identificar necessidades de investimento para o 
reordenamento das Entidades da Sociedade Civil e 
dos Órgãos Públicos, de forma a atender os princípios 
expressos na Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da 
Criança e do Adolescente e demais disposições legais 
vigentes.
IV – Autorizar o funcionamento das Entidades da 
Sociedade Civil e a execução dos programas gover-
namentais e não governamentais de atendimento a 
crianças e adolescentes;
Parágrafo Único: A análise do processo de registro e 
inscrição de programas destinados à criança e ao ado-
lescente pelo CMDCA de Barbacena levará em conta 
os fins sociais, a relevância pública dos programas 
desenvolvidos pelo proponente, bem como deve ser 
pautado pela primazia do registro de todas as Entida-
des da Sociedade Civil que apresentarem solicitação 
perante o CMDCA, desde que observados e atendidos 
os requisitos estabelecidos nesta Resolução e nas de-
mais disposições legais vigentes.
Art. 3º – Deverão ser registradas no Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bar-
bacena as Entidades da Sociedade Civil com domicílio 
em Barbacena, legalmente constituídas, com inscrição 
de seus programas governamentais e não governa-
mentais de proteção e socioeducativos, que atendam 
os seguintes critérios:
I – Prestar atendimento em, no mínimo, um dos regi-
mes previstos no Artigo 90 da Lei 8.069/90:
a) – orientação e apoio sociofamiliar; 
b) – apoio socioeducativo em meio aberto; 
c) – colocação familiar;
d) – acolhimento institucional;
e) – prestação de serviço à comunidade;
f) – liberdade assistida;  
g) – semiliberdade; 
h) – internação. 
II – assessoria a instituições que desenvolvem os pro-
gramas previstos na alínea “a”; 
III – vigilância e defesa e garantia dos direitos; 
IV – Contemplar em seu Estatuto, Regimento e Plano 
de Trabalho, a prestação de serviços em no mínimo, 
uma das áreas previstas nos incisos anteriores.
§1º – A Entidade Governamental ou Não Governa-
mental que mantiver unidades que desenvolvam pro-
gramas próprios, de forma autônoma, mas com de-
pendência da documentação jurídica, deverá registrar 
estas unidades e inscrever seus respectivos programas 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Barbacena, utilizando-se da documen-
tação da mantenedora e da unidade mantida, no que 
couber.
§2º – Os recursos destinados à implementação e ma-
nutenção dos programas relacionados neste artigo se-
rão 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 adoles-
cente preconizado pelo caput do art. 227 da Constitui-
ção Federal e pelo caput e parágrafo único do art. 4º 
da Lei 08.069 de 1990. 

Atendimento; 
Considerando a Resolução Conjunta Nº 01 de 18 de 
junho de 2009, do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CNAS e do Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CONANDA, que aprova o 
documento Orientações Técnicas: Serviços de Acolhi-
mento para Crianças e Adolescentes sobre o Registro 
de Entidades Não Governamentais e da Inscrição de 
Programas de Proteção e Socioeducativo das Gover-
namentais e Não Governamentais no Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Atendimento;
Considerando a Resolução Conjunta Nº 71 de 15 de 
junho de 2011, do Conselho Nacional do Ministério 
Público que dispõe sobre a atuação dos membros do 
Ministério Público na defesa do direito fundamental à 
convivência familiar e comunitária de crianças e ado-
lescentes em acolhimento; 
Considerando as Orientações Técnicas: Serviços de 
Acolhimento para Crianças e Adolescentes, o Plano 
Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária, o Plano Estadual de Promoção, Prote-
ção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes 
à Convivência Familiar e Comunitária de Minas Gerais, 
o Plano Municipal de Promoção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária de Barbacena-MG;
Considerando que os serviços de acolhimento Insti-
tucional para crianças e adolescentes integram os 
Serviços de Alta Complexidade do Sistema Único de 
Assistência Social, sejam eles de caráter governamen-
tal ou não governamental, estes devem pautar–se nos 
referenciais do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
do Plano Nacional de Promoção, Defesa e Garantia dos 
Direitos das Crianças e Adolescentes à convivência fa-
miliar e comunitária, da Política Nacional de Assistên-
cia Social, da Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança – ONU e da Política de Saúde Mental para a 
Infância e Adolescência e, nas Orientações Técnicas 
para os Serviços de Acolhimento para Crianças e Ado-
lescentes do CNAS e CONANDA;
Considerando os princípios e diretrizes que devem 
nortear o atendimento na modalidade de Acolhimen-
to Institucional em Barbacena, embasados no art. 92 
da Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente, na Lei Federal nº. 12.010/09, no Pla-
no Nacional Promoção, Proteção e Defesa do Direito 
de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária – PNCFC e Orientações Técnicas para os 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescente.
Considerando que as políticas públicas devem asse-
gurar previsão orçamentária para o desenvolvimento 
de ações voltadas à prevenção do rompimento dos 
vínculos familiares e, quando a proteção da criança e 
do adolescente exigir a medida de acolhimento institu-
cional ou familiar, priorizará o retorno à família natural 
ou extensa. 
Considerando que as deliberações de políticas públicas 
municipais pelo CMDCA devem prever a intersetoriali-
dade na rede de serviços e demais políticas públicas, 
e devem estar focadas na qualificação do atendimento 
prestado pelos serviços de acolhimento institucional e 
familiar de forma que a medida seja excepcional, pro-
visória, objetivando a preservação e o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários. 
Considerando que o impacto do abandono ou do afas-
tamento do convívio familiar pode ser minimizado se 
as condições de atendimento no serviço de acolhimen-
to propiciarem experiências reparadoras à criança e ao 
adolescente e a retomada do convívio familiar; 
Considerando o disposto na Resolução nº 109/2009 
do CNAS – Tipificação Nacional dos Serviços Socioa-
ssistenciais; 
Considerando a Resolução nº 119 de 11 de dezembro 
de 2006 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CONANDA; 
Considerando a Resolução nº 160 de 18 de novembro 
de 2013 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CONANDA; 
Considerando a Resolução nº 14 de 15 maio de 2014 
do Conselho Nacional de Assistência Social;
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§3º – Os programas em execução serão reavaliados 
pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, no máximo, a cada 02 (dois) anos, cons-
tituindo-se critérios para renovação da autorização de 
funcionamento: 
I – o efetivo respeito às regras e princípios desta Lei 
08.069 de 1990, bem como às resoluções relativas à 
modalidade de atendimento prestado, expedida pelo 
Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adoles-
cente, em todos os níveis; 
II – a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, 
atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Públi-
co 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, disposto na Lei 
12.010/2009;
IV – As Entidades que desenvolvam programas de 
acolhimento institucional ou familiar receberão visita 
técnica por ocasião da entrega do Plano de Trabalho e 
do Relatório de Atividades e poderão ter seus progra-
mas reavaliados pelo CMDCA, caso haja irregularida-
des em seu funcionamento.
Art. 4º – Serão inscritos no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Barbacena, os 
Programas de atendimento, de Assessoramento e de 
Defesa e Garantia dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente, desenvolvidos pelas Entidades Governamentais 
e Não Governamentais, especificando os regimes de 
atendimento, conforme disposto no artigo 3º desta 
Resolução, o qual manterá registro das inscrições e de 
suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho 
Tutelar e à Justiça da Infância e da Juventude. 
§1º – As Entidades Governamentais e Não Governa-
mentais através de seus programas deverão atender 
quaisquer crianças e adolescentes indiscriminadamen-
te.
§2º – Serão inscritos no Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente de Barbacena 
somente os Programas e Serviços desenvolvidos no 
Município de Barbacena. 
Art. 5º – As Entidades Não Governamentais somente 
poderão funcionar na base territorial do Município de 
Barbacena, depois de registradas no Conselho Munici-
pal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

CAPÍTULO II
DO REGISTRO DAS ENTIDADES

Seção I
Do Registro de Entidades Não Governamentais
Art. 6º – Entende-se como Registro o credenciamento 
das Entidades Não Governamentais para o seu regu-
lar funcionamento e integração à Rede Municipal de 
Políticas de Atendimento aos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
Art. 7º – Para solicitar o Registro a requerente deverá 
apresentar:
I – requerimento em papel timbrado da Entidade, 
conforme Anexo I, dirigido ao Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
solicitando Registro para funcionamento, Inscrição dos 
Programas em 02 (duas) vias assinada pelo Represen-
tante Legal da Entidade;
II – cópia do Estatuto Social da Entidade registrado 
em cartório;
III – cópia da Ata de Eleição da atual Diretoria regis-
trada em Cartório;
IV – atestado de Antecedentes Criminais da Diretoria 
expedidos pela Justiça Estadual e Federal;
V – cópia da Carteira de Identidade e CPF de todos os 
membros da diretoria;
VI – declaração que os Diretores não são remunera-
dos, assinada pelo Representante Legal da Entidade;
VII – declaração de idoneidade de todos os inte-
grantes do quadro de pessoal da Entidade, conforme 
preconiza o art. 91, parágrafo único, alínea “d” do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, expedida pelo 
Representante Legal da Entidade;
VIII – CNPJ atualizado; 
IX – certidão Negativa de Débito do INSS (CND);
X – certificado de Regularidade do FGTS-CRF; 
XI – cópia da Certidão de Regularidade da Receita Fe-

deral, Estadual e Municipal;
XII – balanço Financeiro do último ano do Exercício 
Fiscal;
XIII – declaração da Entidade, impressa em papel 
timbrado, quanto ao devido cumprimento da Lei 
8.069/90, para seu Registro e Inscrição dos Progra-
mas desenvolvidos com assinatura do Representante 
Legal da Entidade;
XIV – projeto dos programas a serem inscritos em 
concordância com a Lei 8.069/90;
XV – cópia do Relatório de Atividades do ano ante-
rior e/ou do Plano de Ação a ser desenvolvido pela 
Entidade entregue até 30 de abril do ano corrente ao 
Conselho Municipal de Assistência Social; 
XVI – relação numérica dos atendidos por faixa etária 
e sexo separado por programa de atendimento. Caso 
for Programa de acolhimento institucional, acrescentar 
relação nominal;
XVII – projeto mínimo de combate ao incêndio;
XVIII – cópia do Alvará da Vigilância Sanitária, atu-
alizado;
XIX – caso tenha captação de recursos (telemarke-
ting), anexar contrato e extrato de conta corrente da 
Instituição;
XX – requerimento para Registro de Entidade e/ou 
Inscrição de Programa preenchido pelo requerente, 
conforme Anexo II;
XXI – o plano de trabalho e a proposta Socioeducativa 
do Programa contendo: 
a) apresentação; 
b) justificativa; 
c) objetivos gerais e específicos; 
d) público alvo; 
e) princípios norteadores;
f) metodologia, 
g) eixos operacionais;
h) recursos humanos;
i) monitoramento e avaliação.
XXII – Entidades que desenvolvem programas de 
aprendizagem e educação profissional também de-
verão apresentar a Certidão Negativa de Débitos do 
Ministério do Trabalho e Emprego.
§1º – Entidades que desenvolvem programas de 
aprendizagem e educação profissional nos termos da 
Resolução nº 74, de 13 de setembro de 2001 – CO-
NANDA, art. 1º, Inciso III, “b” e “c”, e do art. 430, 
da Consolidação das Leis do Trabalho, alterado pela 
Lei nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000, devem 
apresentar também:
I – a relação dos adolescentes inscritos no programa 
ou na entidade, na qual devem constar as seguintes 
informações: nome data de nascimento, filiação, esco-
laridade, endereço, tempo de participação no progra-
ma ou na entidade, endereço da empresa ou órgão 
público onde estão inseridos;
II – a relação dos cursos oferecidos, na qual devem 
constar as seguintes informações: programa, carga 
horária, duração, data de matrícula, número de vagas 
oferecidas, idade dos participantes.
III – requerimento dirigido ao Presidente do CMDCA, 
em papel timbrado, em 02 (duas) vias, solicitando a 
inscrição do programa e/ou atualização de dados; 
IV - Plano de Trabalho de cada um dos programas, 
compatíveis com os princípios do Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA e outras legislações pertinentes;  
V – Plano de Curso, além de currículo detalhado, con-
tendo informações sobre a sua elaboração, implemen-
tação, carga horária, cronograma de execução, recur-
sos humanos, materiais e financeiros. 
§2º – A análise geral do processo deve levar em con-
ta os fins sociais, a relevância pública dos programas 
destinados à criança e ao adolescente desenvolvido 
pela entidade proponente.

Seção II
Da Renovação de Registro de Entidades Não 

Governamentais
Art. 8º – Para solicitar a Renovação do Registro o re-
querente deverá:
I – Atestado de Antecedentes Criminais da Diretoria 
expedidos pela Justiça Estadual e Federal;
II – Declaração que os Diretores não são remunera-
dos, assinada pelo Representante Legal da Entidade, 

caso tenha havido mudança na Diretoria;
III – CNPJ atualizado;
IV – Certidão Negativa de Débito do INSS (CND);
V – Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;
VI – Cópia da Certidão de Regularidade da Receita 
Federal, Estadual e Municipal;
VII – Balanço Financeiro do último ano do Exercício 
Fiscal;
VIII – Cópia do Relatório de Atividades do ano anterior 
e do Plano de Ação a ser desenvolvido pela Entidade 
entregue até 30 de abril do ano corrente ao Conselho 
Municipal de Assistência Social; 
IX – Relatório dos atendidos por faixa etária e sexo 
separado por programa de atendimento (caso for 
Programa de Acolhimento Institucional, acrescentar 
relação nominal);
X – Caso tenha captação de recursos (telemarketing), 
anexar contrato e extrato de conta corrente da Ins-
tituição;
XI – Ata de Posse da nova Diretoria caso havido al-
teração
§1º – Entidades que desenvolvem programas de 
aprendizagem e educação profissional também de-
verão apresentar a Certidão Negativa de Débitos do 
Ministério do Trabalho e Emprego.
§2º – Entidades que desenvolvem programas de 
aprendizagem e educação profissional nos termos da 
Resolução nº 74, de 13 de setembro de 2001 – CO-
NANDA, art. 1º, Inciso III, “b” e “c”, e do art. 430, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, alterado pela Lei 
nº 10.097, de 19 de dezembro de 2000), deve apre-
sentar também:
I – a relação dos adolescentes inscritos no programa 
ou na entidade, na qual devem constar as seguintes 
informações:
a) nome; 
b) data de nascimento;
c) filiação; 
d) escolaridade; 
e) endereço; 
f) tempo de participação no programa ou na entidade; 
g) endereço da empresa ou órgão público onde estão 
inseridos.
II – a relação dos cursos oferecidos, na qual devem 
constar as seguintes informações: 
a) programa; 
b) carga horária; 
c) duração; 
d) data de matrícula; 
e) número de vagas oferecidas;
f) idade dos participantes.

CAPÍTULO III
DA INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNA-

MENTAIS E NÃO GOVERNAMENTAIS
Art. 9º – Serão considerados Programas de Proteção 
destinados a crianças e adolescentes, aqueles consti-
tuídos dos 04 (quatro) regimes abaixo especificados, 
observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 3º desta 
resolução e no disposto no art. 5º, inciso III da Lei 
12.594/2012:
I – Orientação e apoio sociofamiliar;
II – Apoio socioeducativo em meio aberto;
III – Colocação familiar; e,
IV – Acolhimento institucional ou familiar.
Art. 10 – Serão considerados Programas Socioeduca-
tivos aqueles que visam atuar junto aos adolescentes 
autores de atos infracionais e aos quais foram deter-
minadas medidas socioeducativas, através dos seguin-
tes regimes, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do 
art. 3º desta resolução e no disposto no art. 5º, inciso 
III da Lei 12.594/2012:
I – Prestação de Serviços à Comunidade – PSC;
II – Liberdade Assistida – LA;
III – Semiliberdade;
IV – Internação.
Art. 11 – Considera-se inscrito o programa aprovado 
pelo CMDCA de Barbacena, desenvolvido por Entida-
des Governamentais e Não Governamentais, devendo 
ser especificado o regime de atendimento, detalha-
mento por área e conter o seu orçamento, indicando 
as fontes de financiamento. 
§ 1º – Para solicitar a inscrição de Programas gover-
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namentais, os Órgãos Públicos deverão apresentar os 
seguintes documentos:
I – Requerimento de inscrição conforme formulário 
fornecido pelo CMDCA de Barbacena assinado pelo (a) 
representante legal do Órgão Público;
II – Cópia do ato oficial de nomeação do representan-
te legal do Órgão Público;
III – Cópias de documento oficial de identidade e do 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF, do representante 
legal do Órgão Público;
IV – Plano de Trabalho e Proposta Socioeducativa para 
cada programa a ser inscrito, em formulário fornecido 
pelo CMDCA de Barbacena;
§ 2º – Para solicitar a inscrição de Programas Não Go-
vernamentais deverá apresentar preencher os reque-
sitos disposto no art. 8º desta Resolução.
Art. 12 – As Entidades Governamentais e Não Go-
vernamentais com registro no CMDCA de Barbace-
na deverão solicitar a inscrição de novos programas 
imediatamente após a data da criação do respectivo 
programa.   
Art. 13 – Os programas deverão observar os princí-
pios, pressupostos e exigências contidas no capítulo 
II, título I da Lei Federal 8069/90 com a redação dada 
pela Lei Federal 12010/09, observando os parâmetros 
do Plano Nacional e Municipal de Promoção, Proteção 
e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Con-
vivência Familiar e Comunitária, no que couber.  
Parágrafo único: O programa de acolhimento familiar, 
referenciado nos artigos 90, §3º, III, 92 e 101, VIII 
da Lei 8069/90, será desenvolvido sob o regime de 
acolhimento familiar, nominado no art. 101, §11 do 
mesmo diploma legal.  
Art. 14 – A extinção de programas deverá ser comu-
nicada, imediatamente, ao CMDCA de Barbacena que 
solicitará ao Ministério Público a tomada de medidas 
cabíveis para assegurar a continuidade da política pú-
blica de atendimento às crianças e adolescentes do 
Município de Barbacena.

CAPÍTULO IV
DA SUSPENSÃO E DA CASSAÇÃO DO REGISTRO 

DE ENTIDADES
Art. 15 – Terá seu Registro suspenso a Entidade que: 
I – Não mantiver suas instalações físicas em condições 
adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e 
segurança;
II – Não apresentar o plano de ação compatível com 
os princípios do ECA, quando da renovação do regis-
tro; 
III – Não mantiver atualizados os dados referentes à 
constituição e administração; 
IV – Mantiver em seus quadros pessoas inidôneas; 
V – Apresentar irregularidade técnica ou administrati-
va que afete o atendimento aos direitos da criança e 
do adolescente, estando incompatível com o plano de 
trabalho e os princípios do ECA;
VI – Não sanar em 30 (trinta) dias, os déficits quanti-
tativos e qualitativos, detectados nas avaliações, sob 
pena de suspensão de seu registro.
Art. 16 – Terá cassado o seu Registro a Entidade que, 
após advertência e suspensão, não sanar as irregula-
ridades ou não apresentar um Plano de Metas para 
regularização em 30 (trinta) dias corridos.
Parágrafo único - O plano de metas deverá ser aprova-
do pelo CMDCA de Barbacena.
Art. 17 – 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. 18 – Os casos de irregularidades serão comunica-
dos ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público.
Art. 19 – Decorridos 15 (quinze) dias da comunicação 
à Entidade, a decisão da cassação será publicada em 
forma de Resolução do CMDCA.
Art. 20 – A publicação da decisão será comunicada 
ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário. 

CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS

Seção I
Do Processo Administrativo

Art. 21 – Para o deferimento dos pedidos de Registro e 

Renovação de Entidades os pedidos de Inscrição/Rea-
valiação de Programas dos Órgãos Públicos e Entida-
des, tramitarão em sistema de processo administrativo 
adotado pelo CMDCA de Barbacena.
Art. 22 – Para o deferimento do pedido de Registro e 
de Renovação de Registro da Entidade, o CMDCA de 
Barbacena, será seguido os seguintes procedimentos: 
I – Emissão de lista de verificações de documentos à 
Requerente através da Secretaria Executiva do CMDCA 
no Setor de Apoio aos Conselhos;
II – A Requerente encaminhará via ofício ao Presiden-
te do CMDCA a documentação exigida;
III – No ato do recebimento da documentação a Se-
cretaria Executiva do CMDCA deverá conferir toda a 
documentação solicitada na lista de verificações de 
documentos; 
IV – A Requerente receberá da Secretaria Executiva do 
CMDCA no Setor de Apoio aos Conselhos o protocolo 
de recebimento da solicitação de Registro e/ou Reno-
vação de Registro; 
V – A Secretaria Executiva comunicará formalmente à 
Presidência do CMDCA da solicitação que convocará a 
Comissão de Registro para emissão de Parecer;
VI – A Presidência do CMDCA solicitará Visita Técnica 
do Assistente Social à Requerente, na mesma data da 
convocação da Comissão de Registro;
VII – A emissão do Parecer Técnico do Assistente So-
cial deverá ser entregue até 10 (dez) dias ao CMDCA, 
para emissão do Parecer conclusivo da Comissão de 
Registro;
VIII – O Parecer conclusivo da Comissão de Registro 
deverá ser apresentado à Plenária do CMDCA para vo-
tação na primeira reunião ordinária após a finalização 
dos trabalhos; 
IX – A decisão concessiva ou negativa da solicitação 
de registro e/ou renovação de registro da Requerente 
pelo CMDCA deverá ser publicada em resolução.
X – O processo que ficar parado por mais de 30 (trin-
ta) dias consecutivos por falta de movimentação do 
requerente, será arquivado.
XI – A Requerente, decorrido o prazo 30 (trinta) dias 
do arquivamento, deverá fazer novo pedido do pro-
cesso de Registro.
§ 1º – O Registro da Entidade junto ao CMDCA de 
Barbacena terá validade de 02 (dois anos) e sua re-
validação depende do cumprimento dos pressupostos 
exigidos pela Legislação Federal e pelas Resoluções do 
CMDCA de Barbacena.
§ 2º – A Entidade que tiver o deferimento do pedido 
de registro deverá atualizar anualmente o Plano de 
Trabalho e Relatório de Atividades e comunicar, após a 
ocorrência, as eventuais alterações de endereço, mu-
danças na Diretoria e reforma nos estatutos, sob pena 
de ter o registro suspenso. 
§ 3º – Após o deferimento do pedido, o CMDCA de 
Barbacena fará comunicação, em no máximo 30 (trin-
ta) dias úteis, ao Conselho Tutelar, ao Ministério Públi-
co e à Autoridade Judiciária. 
Art. 23 – A Entidade que tiver o seu pedido de Re-
gistro deferido estará, automaticamente, aderindo-se 
à Rede de Atendimento do Município de Barbacena, 
com disponibilidade de vagas para crianças e ado-
lescentes encaminhados pelos pais ou responsáveis, 
pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e Autoridade 
Judiciária, respeitada a capacidade de admissibilidade 
da Entidade Governamental e/ou Entidade Não Gover-
namental.
Parágrafo Único: Entende-se por Rede de Atendimen-
to do Município o conjunto articulado de órgãos, enti-
dades, programas e serviços desenvolvidos pela Socie-
dade Civil e pelo Poder Público, atuantes no Município 
de Barbacena para Programas de atendimento, de 
Assessoramento e de Defesa e Garantia dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.  
Art. 24 – Em caso de indeferimento do pedido de re-
gistro, o CMDCA de Barbacena encaminhará o proces-
so para o Conselho Tutelar, para fins de fiscalização e 
providências cabíveis.
§ 1º – Constatada a manutenção das irregularidades 
que impeça a concessão do registro, o processo deve-
rá ser encaminhado ao Ministério Público ou à Autori-
dade Judiciária; 

§ 2º – Nos casos de suspensão de atividades ou dis-
solução da Entidade, caberá ao Poder Público à res-
ponsabilidade de assegurar a continuidade do atendi-
mento às crianças e/ou aos adolescentes no Município 
de Barbacena;
§ 3º – Nos casos de suspensão de atividades ou dis-
solução de Programas e Serviços da Entidade Gover-
namental, caberá ao CMDCA solicitar ao Ministério 
Público a tomada de medidas cabíveis para assegurar 
a continuidade da política pública de atendimento às 
crianças e adolescentes do Município de Barbacena; 
§ 4º – A paralisação das atividades da Entidade Go-
vernamental e Entidade Não Governamental deverá 
ser comunicado ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Barbacena, imediatamen-
te para que este tome as devidas providências.

Seção II
Do Processo de Registro de Entidades e Inscri-

ção de Programas
Art. 25 – Os pedidos de Registro de Entidade e os 
pedidos de Inscrição de Programas serão registrados 
em sistema de processo administrativo adotado pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente de Barbacena.
Art. 26 – O requerimento de Registro de Entidade e/
ou Inscrição de programas deverá ser dirigido ao pre-
sidente do CMDCA de Barbacena, conforme Anexo I; 
§1º – Para o pedido de Registro, a Entidade deverá 
anexar ao requerimento a documentação prevista no 
art. 7º da presente Resolução; 
§ 2º – Para o pedido de Inscrição de Programa, a En-
tidade Governamental deverá anexar ao requerimento 
o Plano de Trabalho, conforme Anexo IV e a Proposta 
Socioeducativa do Programa;
§ 3º – A emissão do protocolo dar-se-á após apre-
sentação de toda documentação citada no § 1º deste 
artigo. 
Art. 27 – Após análise do pedido pela Comissão de 
Registro de Entidades e Inscrição e Monitoramento 
de Programas do CMDCA, caso haja necessidade de 
emenda ao pedido inicial, o requerente terá 10 (dez) 
dias úteis para tomar as providências solicitadas, a 
partir da data da notificação.

CAPÍTULO VI
DA SUSPENSÃO E DA CASSAÇÃO DO REGISTRO 

DE ENTIDADES
Art. 28 – Terá suspenso o seu Registro a Entidade que: 
I – não mantiver suas instalações físicas em condições 
adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e 
segurança;
II – não apresentar o plano de ação compatível com os 
princípios do ECA, quando da renovação do registro; 
III – não mantiver atualizados os dados referentes à 
constituição e administração; 
IV – mantiver em seus quadros pessoas inidôneas; 
V – apresentar irregularidade técnica ou administrati-
va que afete o atendimento aos direitos da criança e 
do adolescente, estando incompatível com o plano de 
trabalho e os princípios do ECA. 
Art. 29 – Os casos de irregularidades serão comunica-
dos ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público.
Art. 30 – Decorridos 15 (quinze) dias da comunicação 
à Entidade, a decisão da cassação será publicada em 
forma de Resolução do CMDCA.
Art. 31 – A publicação da decisão será comunicada 
ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário.

CAPÍTULO VII
DOS RECURSOS

Art. 32 – A entidade que se sentir prejudicada poderá 
apresentar recurso à plenária do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barba-
cena, após ciência do fato, no prazo de prazo de 10 
(dez) dias úteis.

CAPÍTULO VIII
DA REGULAMENTAÇÃO E NORMATIZAÇÃO DOS 

PROGRAMAS
Art. 33 – Os regimes e programas estão assim especi-
ficados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente de Barbacena.

Seção I
Programa de Acolhimento Institucional
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Art. 34 – As Entidades Governamentais e Não Go-
vernamentais que desenvolvem o programa de aco-
lhimento institucional ou familiar garantia da melhor 
qualidade dos serviços de acolhimento prestados por 
entes públicos ou privados, deve pautar–se em: 
I – excepcionalidade do afastamento familiar; 
II – provisoriedade do afastamento do convívio fami-
liar;
III – preservação e fortalecimento dos vínculos fami-
liares e comunitários;
IV – garantia de acesso e respeito à diversidade e não 
discriminação;
V – oferta de atendimento personalizado e individu-
alizado;
VI – garantia de liberdade de crença e religião;
VII – respeito à autonomia da criança e do adoles-
cente.
Parágrafo Único: O adequado atendimento às crian-
ças e adolescentes em situação de acolhimento é de 
responsabilidade de todos os atores do sistema de ga-
rantia de direitos.
Art. 35 – A decisão a respeito do afastamento da 
criança ou do adolescente do convívio familiar é exclu-
sivamente de responsabilidade da Justiça da Infância 
e Juventude, conforme art. 101 da Lei nº 8.069/90, 
alterado pela Lei nº 12.010/09. 
Art. 36 – Todas as decisões e processos de atendimen-
to à criança e ao adolescente que demandem proteção 
social devem ser orientados para preservação dos vín-
culos familiares e comunitários com estímulo ao apoio 
e retorno à família natural ou ampliada. 
Art. 37 – O serviço de acolhimento institucional e fa-
miliar integram o Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) e o Sistema de Garantia de Direitos – SGD. Sua 
atuação deve basear-se no princípio da incompletude 
institucional, devendo ser observadas as competên-
cias de outras políticas públicas, visando à integração 
da criança e do adolescente na comunidade. 
§ 1º – A proteção integral a que têm direito as crian-
ças e adolescentes acolhidos devem ser viabilizadas 
por meio da utilização de equipamentos comunitários 
e da rede de serviços local. 
§ 2º – Para viabilizar o acesso aos serviços das diver-
sas políticas públicas devem ser formalizados, entre os 
órgãos responsáveis por tais políticas, protocolos de 
ações que assegurem a prioridade de acesso e o en-
caminhamento imediato das famílias nessa situação a 
tais serviços, programas, projetos, benefícios e ações.
Art. 38 – Os Serviços de acolhimento são destinados 
às crianças e aos adolescentes em situação de aban-
dono ou afastados do convívio familiar pela autorida-
de competente, Juiz da Infância e Juventude que, em 
função disso encontram-se sob medida protetiva de 
acolhimento institucional ou familiar, que 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 conforme Pará-
grafo Único do art. 101 da Lei 8.069/90.
Art. 39 – As crianças e adolescentes deverão ser en-
caminhados aos Serviços de Acolhimento pela Vara da 
Infância e Juventude após estudo diagnóstico prévio 
realizado por equipe interprofissional do órgão aplica-
dor da medida ou por equipe formalmente designada 
para este fim e deverá conter guia de acolhimento e 
em casos excepcionais pelo Conselho Tutelares obser-
vados os §§ I ao VI dos art. 101 da Lei 8.069/90 ou 
por outras instituições e serviços.
§ 1º – Quando o acolhimento for realizado em caráter 
emergencial e/ou de urgência, sem estudo diagnóstico 
prévio, recomenda-se que este estudo seja realizado 
em até 20 (vinte) dias após o acolhimento, a fim de 
avaliar a real necessidade da medida ou a possibilida-
de imediata de retorno da criança ou adolescente ao 
convívio familiar conforme as Orientações Técnicas: 
Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescen-
tes.
§ 2º – Quando o acolhimento emergencial for realiza-
do sem prévia determinação da autoridade competen-
te, esta deverá ser comunicada em até 24 horas do dia 
útil subsequente ao Juiz da Infância e da Juventude, 
sob pena de responsabilidade art. 93 da Lei Federal nº 

8.069/90, acrescentado pela Lei 12.010/09. 
§ 3º – Os programas de acolhimento institucional ou 
familiar cumprem uma função protetiva e de restabe-
lecimento de direitos, compondo uma rede de prote-
ção que visa favorecer o fortalecimento dos vínculos 
familiares e comunitários, o desenvolvimento de po-
tencialidades das crianças e adolescentes atendidos e 
o empoderamento de suas famílias. 
Art. 40 – Os programas de acolhimento institucional 
ou familiar devem oferecer cuidados e condições favo-
ráveis ao pleno desenvolvimento e trabalhar no senti-
do de viabilizar a reintegração à família de origem ou, 
na sua impossibilidade, comunicar o fato ao judiciário 
para que este tome as providências cabíveis e even-
tual encaminhamento à família substituta por meio da 
Guarda, Tutela ou Adoção.
Art. 41 – Todos os serviços de Acolhimento Institucio-
nal e/ou Familiar devem estar registrados ou inscritos 
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e no Conselho Municipal de Assistência 
Social, atendendo aos requisitos legais e ao Plano Na-
cional de Promoção, Defesa e Garantia dos Direitos 
das Crianças e Adolescentes à convivência familiar e 
comunitária.
Art. 42 – Os Serviços de Acolhimento Institucional des-
tinados às crianças e aos adolescentes, integram os 
Serviços de Alta Complexidade da Proteção Social Es-
pecial do Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 
sejam eles de natureza público estatal ou não estatal, 
que devem prestar plena assistência à criança e ao 
adolescente, ofertando-lhes acolhida, cuidado e espa-
ço para socialização e desenvolvimento pleno.
Art. 43 – Os serviços de acolhimento institucional de-
vem manter atualizados os dados de todas as crianças 
e adolescentes atendidos atuais e pretéritos, através 
de prontuários unificados, interdisciplinares e individu-
alizados observados os art. 92, 93 e 94 da Lei Federal 
nº 8.069/90.
Art. 44 – Em se tratando de serviços de acolhimen-
to desenvolvidos por Entidade Governamental e  Não 
governamental, a Equipe Técnica deverá pertencer 
ao quadro de pessoal da Entidade ou ser cedida pelo 
órgão gestor da Assistência Social ou por outro ór-
gão público ou privado, exclusivamente para esse fim. 
Em ambos os casos, deverá ser respeitado o número 
mínimo de profissionais necessários, a carga horária 
mínima e o cumprimento das atribuições abaixo elen-
cadas:
§ 1º – Cargo/função: Coordenador.
I – número de profissionais: 01 profissional por Ser-
viço;
II – carga horária: 40 (quarenta) horas semanais;
III – perfil do Coordenador: Nível Superior com for-
mação, na área de humanas e experiência em função 
congênere e amplo conhecimento da rede de proteção 
à infância e juventude, de políticas públicas e da rede 
de serviços do município;
IV – atribuições do cargo/função: 
a) gestão e supervisão do funcionamento do serviço;
b) organização da divulgação do serviço e mobilização 
das famílias acolhedoras quando existente o programa 
no município;
c) organização da seleção e contratação de pessoal e 
supervisão dos trabalhos desenvolvidos;
d) organização das informações das crianças e adoles-
centes e respectivas famílias;
e) articulação com a rede de serviços;
f) articulação com o Sistema de Garantia de Direitos 
– SGD. 
§ 2º – Cargo/função: Equipe Técnica.
I – número de profissionais: 02 (dois) profissionais 
para o acompanhamento de até 15 famílias de origem 
e 15 famílias acolhedoras;
II – carga horária: 30 (trinta) horas semanais;
a) destaca-se a necessidade de flexibilidade nos ho-
rários de trabalho dos profissionais, para atendimento 
às peculiaridades desta modalidade de atendimento 
(possível necessidade de atendimento fora do horário 
comercial). 
III – perfil da Equipe Técnica: Nível Superior (Serviço 
Social e Psicologia) com experiência no atendimento a 
crianças, adolescentes e famílias em situação de risco;

IV – atribuições do cargo/função: 
a) articulação com a rede de serviços e Sistema de 
Garantia de Direitos;
b) preparação e acompanhamento psicossocial das 
famílias de origem, com vistas à reintegração familiar;
c) acompanhamento das crianças e adolescentes;
d) organização das informações de cada caso atendi-
do, na forma de prontuário individual;
e) encaminhamento e discussão / planejamento con-
junto com outros atores da rede de serviços e do 
Sistema de Garantia de Direitos das intervenções ne-
cessárias ao acompanhamento das crianças e adoles-
centes e suas famílias;
f) registrar as ações desempenhadas referentes ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, 
bem como realizar visitas domiciliares, entrevistas e 
contatos com as redes sociais de apoio considerando 
pessoas significativas para a criança e o adolescente 
na família extensa e na comunidade pontuando: pos-
sibilidades de reintegração familiar, necessidade de 
aplicação de novas medidas, ou quando esgotados os 
recursos de manutenção na família de origem, a ne-
cessidade de encaminhamento para adoção;
g) reavaliar no máximo a cada seis meses crianças e/
ou adolescentes que estiverem inseridos em programa 
de acolhimento institucional ou familiar.
§ 3º – Cargo/função: Educador/Cuidador.
I – número de profissionais: 01 profissional para até 
10 usuários 
a) a quantidade de profissionais deverá ser aumenta-
da quando houver usuários que demandem atenção 
específica como: deficiência, necessidades específicas 
de saúde ou idade inferior a um ano;
b) para tanto, deverá ser adotada a seguinte relação:
01 cuidador para cada 08 usuários, quando houver 01 
usuário com demandas específicas;
01 cuidador para cada 06 usuários, quando houver 02 
ou mais usuários com demandas específicas;
II – carga horária: 40 (quarenta) horas semanais ou 
12 horas x 36 horas;
III – perfil do Educador/Cuidador: Nível Médio, noções 
sobre desenvolvimento infantojuvenil, noções sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Sistema 
Único da Assistência Social – SUAS, Sistema de Justiça 
e Programa Nacional de Convivência Familiar e Comu-
nitária – PNCFC;
IV – Após contratação o profissional deverá ser capaci-
tado para atuar como Educador/Cuidador de crianças 
e adolescentes em acolhimento institucional;
V – atribuições do cargo/função: 
a) cuidados básicos com alimentação, higiene e pro-
teção;
b) organização do ambiente (espaço físico e atividades 
adequadas ao grau de desenvolvimento de cada crian-
ça ou adolescente);
c) auxílio à criança e ao adolescente para lidar com 
sua história de vida, fortalecimento da autoestima e 
construção da identidade;
d) organização de fotografias e registros individuais 
sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou ado-
lescente, de modo a preservar sua história de vida;
e) acompanhamento nos serviços de saúde, escola e 
outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se 
mostrar necessário e pertinente, um profissional de 
nível superior deverá também participar deste acom-
panhamento;
f) apoio na preparação da criança ou adolescente para 
o desligamento, sendo para tanto orientado e supervi-
sionado por um profissional de nível superior.
§ 4º – Cargo/função: Auxiliares Gerais.
I – número de profissionais: 01 profissional para até 
10 usuários. 
a) apoio às funções do Educador/Cuidador;
b) a quantidade de profissionais deverá ser aumenta-
da quando houver usuários que demandem atenção 
específica, adotando-se a mesma relação do educa-
dor/cuidador.
II – carga horária: 40 (quarenta) horas semanais ou 
12 horas x 36 horas;
III – perfil do Auxiliares Geral: Ensino Médio, noções 
sobre desenvolvimento infantojuvenil, noções sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Sistema 
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Único da Assistência Social – SUAS, Sistema de Justiça 
e Programa Nacional de Convivência Familiar e Comu-
nitária – PNCFC;
IV – Após contratação o profissional deverá ser capaci-
tado para atuar como Educador/Cuidador de crianças 
e adolescentes em acolhimento institucional;
V – atribuições do cargo/função:
a) cuidados com a moradia na organização e limpe-
za do ambiente e preparação dos alimentos, dentre 
outros. 

Seção II
Do Órgão Gestor da Assistência Social, do 

CMDCA e CONAS
Art. 45 – O Órgão Gestor da Assistência Social será 
responsável pela coordenação geral do Programa 
Acolhimento Institucional e Familiar da rede convenia-
da, estabelecendo normas e procedimentos para sua 
implantação, aprovados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social do Município exercendo, 
dentro de suas atribuições, o controle, acompanha-
mento e fiscalização da rede conveniada e não con-
veniada.
§ 1º – Equipe de Supervisão e Apoio aos Serviços 
de Acolhimento (Alta Complexidade). Em municípios 
de médio e grande porte e nas metrópoles e nos de-
mais quando a demanda justificar o Órgão Gestor da 
Assistência Social deverá manter equipe profissional 
especializada de referência, para supervisão e apoio 
aos serviços de Acolhimento. Em todos os casos, terá 
como atribuições mínimas: 
I – mapear a rede existente e fortalecer a articulação 
dos serviços de acolhimento com os demais serviços 
da rede socioassistencial, das demais políticas públicas 
e do SGD;
II – monitorar as vagas na rede de acolhimento, indi-
cando o serviço que melhor atenda às necessidades 
específicas de cada caso encaminhado;
III – prestar supervisão e suporte técnico aos serviços 
de acolhimento;
IV – apoiar as equipes técnicas dos serviços de acolhi-
mento no acompanhamento psicossocial das famílias 
de origem das crianças e adolescentes acolhidos;
V – efetivar os encaminhamentos necessários, em 
articulação com os demais serviços da Rede Socioa-
ssistencial, das demais Políticas Públicas e do SGD, 
monitorando, posteriormente, seus desdobramentos;
VI – monitorar a situação de todas as crianças e ado-
lescentes que estejam em serviços de acolhimento no 
município, e de suas famílias, organizando inclusive, 
cadastro permanentemente atualizado contendo o re-
gistro de todas as crianças e adolescentes atendidos 
nesses serviços; 
§ 2º – Quando o motivo do afastamento do convívio 
familiar envolver violência intrafamiliar (física, psicoló-
gica, sexual, negligência grave), exploração sexual ou 
outras situações de violação de direitos que estejam 
sob o escopo de ação dos serviços desenvolvidos no 
CREAS, as crianças e adolescentes acolhidos e seus 
familiares devem ser inseridos em seus serviços.
Art. 46 – Os profissionais dos Serviços de Acolhimen-
to deverão frequentar cursos de atualização, para o 
exercício de suas atribuições de acordo com conteúdo 
programático, com carga horária definida dentro do 
sistema de garantia dos direitos sem prejuízo ao bom 
funcionamento da unidade.
Parágrafo Único: O Órgão Gestor da Assistência So-
cial deverá prever em seu orçamento, recursos para 
capacitação/qualificação continuada e garantir a sua 
operacionalização.
Art. 47 – O Órgão Gestor da Assistência Social deve 
mapear, monitorar e garantir a distribuição dos ser-
viços de acolhimento institucional ou familiar nos dis-
tritos em relação aos setores de vulnerabilidade, bem 
como a procedência dos usuários desses setores.

Seção III
Do Conselho Tutelar

Art. 48 – O Conselho Tutelar é órgão permanente e 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela socie-
dade de zelar pelo cumprimento dos direitos da crian-
ça e do adolescente, instituído pela Lei conforme art. 
131 da Lei 8.069/90 – ECA, e integrante do Sistema 

de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente – 
SGD, no Município.
Art. 49 – O Conselho Tutelar é um dos órgãos respon-
sáveis pela fiscalização das Entidades Governamentais 
e Não Governamentais que realizam atendimento com 
os Serviços de Acolhimento Institucional objetivando o 
cumprimento dos dispositivos legais.
Art. 50 – O Conselho Tutelar deve apoiar a implemen-
tação do Plano de Atendimento Individual e Familiar, 
elaborado pelo Serviço de Acolhimento, bem como 
acompanhar e subsidiar, no que couberem, as ações 
referentes à situação familiar de crianças e adolescen-
tes acolhidos, no território de sua competência.

Seção IV
Do Ministério Público

Art. 51 – O membro do Ministério Público fará inspe-
ção, com a periodicidade mínima trimestral, as entida-
des de acolhimento institucional e programas de aco-
lhimento familiar sob sua responsabilidade, ressalvada 
a necessidade de comparecimento em período inferior, 
registrando a sua presença em livro próprio.
Art. 52 – As condições das entidades de acolhimento 
institucional e dos programas de acolhimento familiar, 
verificadas durante as fiscalizações trimestrais, ou rea-
lizadas em período inferior, caso necessário, serão ob-
jeto de relatório, indicando as providências tomadas 
para a promoção de seu adequado funcionamento, 
sejam administrativas ou judiciais quanto a:
I – regularização das entidades de acolhimento ins-
titucional e dos programas de acolhimento familiar, 
com os necessários registros e inscrições perante o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – CMDCA;
II – adequação das instalações físicas, recursos hu-
manos, número de crianças e adolescentes em acolhi-
mento e programa de atendimento, em conformidade 
com o disposto na Lei nº 8.069/90, nas orientações 
técnicas expedidas pelo CONANDA e na  normatização 
do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;
III – perfil das crianças e adolescentes em acolhimen-
to, periodicidade da visitação recebida, quando se en-
contrarem em acolhimento institucional, e observân-
cia aos seus direitos fundamentais, preconizados na 
Constituição Federal e na Lei nº 8.069/90;
IV – escolarização das crianças e adolescentes em 
acolhimento, com a matrícula e frequência em institui-
ção de ensino obrigatório;
V – acesso das crianças e adolescentes em acolhimen-
to a atendimento nas redes municipais e estadual de 
saúde;
VI – participação de crianças e adolescentes em aco-
lhimento na vida comunitária, com a previsão de ativi-
dades externas às unidades;
VII – adoção das medidas administrativas e judiciais 
pelos membros do Ministério Público para a efetiva 
garantia do direito à convivência familiar e comuni-
tária de crianças e adolescentes em acolhimento e 
adequação das entidades e programas desenvolvidos 
à legislação vigente;
VIII – considerações gerais e outros dados considera-
dos relevantes.
Art. 53 – O Ministério Público deverá requerer, em pra-
zo inferior a cada 06 (seis) meses, vista de todos os 
procedimentos administrativos existentes no âmbito 
dos órgãos de execução em que atue e dos proces-
sos judiciais referentes a crianças e adolescentes em 
acolhimento institucional ou familiar, a fim de que seja 
viabilizada a reavaliação das medidas protetivas apli-
cadas, conforme o artigo 19 da Lei nº 8.069/90.
Parágrafo Único: Ao receber vista dos processos ju-
diciais mencionados, o membro do Ministério Público 
deverá verificar se constam dos autos:
I – guia de acolhimento expedida pela autoridade ju-
diciária, devendo requerer a imediata juntada do do-
cumento, caso não conste dos autos;
II – Plano Individual de Atendimento (PIA) para cada 
criança ou adolescente em acolhimento, elaborado 
sob a responsabilidade de equipe interprofissional ou 
multidisciplinar da entidade de acolhimento com oiti-
va dos acolhidos e de seus pais ou responsável legal, 
contendo, minimamente, a previsão de atividades vi-
sando à reintegração familiar ou, caso tal providência 

não se mostre viável, as providências a serem adota-
das para colocação em família substituta.
III – relatório atualizado, elaborado por equipe inter-
profissional ou multidisciplinar nos últimos 06 (seis) 
meses, sobre a situação de cada criança e adolescente 
em acolhimento, devendo formular requerimento ao 
Juízo, caso tal documento não tenha sido elaborado.
IV – certidão de nascimento da criança ou adolescen-
te.
Art. 54 – O Ministério Público assegurará que todas as 
crianças e adolescentes em acolhimento tenham as 
respectivas medidas protetivas reavaliadas no prazo 
máximo semestral, independentemente da existência 
de procedimento ou processo judicial individualizado, 
devendo efetuar, em caráter permanente, a verifica-
ção do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes 
Acolhidos – CNCA e dos respectivos cadastros estadu-
ais e municipais, caso existentes, por meio de diligên-
cias junto às entidades de acolhimento institucional 
e programas de acolhimento familiar para apuração 
do número exato de crianças e adolescentes em aco-
lhimento.
Art. 55 – O Ministério Público adotará as medidas ca-
bíveis para garantir o direito à convivência familiar das 
crianças e adolescentes acolhidos, optando prioritaria-
mente pela reintegração familiar, nos casos em que 
tal providência se mostrar cabível, ou pela colocação 
em família substituta, observando-se o prazo legal de 
30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do 
relatório, para o ajuizamento de eventual ação de des-
tituição do poder familiar conforme o artigo 101, §10 
da Lei nº 8.069/90.
Art. 56 – O Ministério Público deverá adotar as me-
didas que entender cabíveis para efetiva garantia do 
direito à convivência familiar e comunitária dos acolhi-
dos, nos casos de crianças e adolescentes em acolhi-
mento institucional sem receberem qualquer visitação 
por período superior a 02 (dois) meses, ressalvadas as 
hipóteses em que haja decisão judicial suspendendo 
tal visitação promovendo, preferencialmente, gestões 
junto à entidade de acolhimento e aos programas e 
serviços integrantes da política destinada à efetiva-
ção do direito à convivência familiar, no sentido da 
localização dos pais, apuração das causas da falta de 
visitação e estímulo à sua realização.
Art. 57 –  O Ministério Público deverá adotar todas 
as medidas administrativas e judiciais cabíveis para a 
garantia à convivência familiar e comunitária do aco-
lhido, nas hipóteses em que a permanência da criança 
ou adolescente em entidade de acolhimento exceder 
o prazo de 02 (dois) anos, por estarem esgotadas to-
das as possibilidades de reintegração familiar ou, não 
sendo esta possível, a colocação em família substituta, 
dando-se preferência ao seu encaminhamento a pro-
grama de acolhimento familiar, conforme previsto no 
artigo 50, § 11 da Lei nº 8.069/90.
§1º – Havendo adolescente no disposto deste artigo, 
o Ministério Público deverá zelar para que a equipe 
interprofissional ou multidisciplinar que acompanha o 
caso esteja adotando as medidas necessárias para o 
fortalecimento de sua autonomia, a garantia de sua 
escolarização e profissionalização, nesta última hipó-
tese apenas se tiver idade superior a 14 (quatorze) 
anos, na forma da lei vigente. 
§2º – O membro do Ministério Público também deverá 
zelar para que a equipe interprofissional ou multidis-
ciplinar que acompanha o caso envide esforços para 
formação de vínculos afetivos para adolescentes, em 
programas conhecidos como de “apadrinhamento afe-
tivo”, caso existente.
Art. 58 – O Ministério Público, visando à interdiscipli-
naridade, participará de reuniões realizadas pelos ór-
gãos e entidades integrantes do Sistema de Garantia 
de Direitos – SGD (Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança, Conselho Tutelar, gestores municipais das 
áreas de assistência social, saúde e educação, dirigen-
tes de entidades de acolhimento e respectivas equipes 
técnicas, responsáveis pelos programas de acolhimen-
to familiar, coordenadores de CRAS e CREAS, dentre 
outros), a fim de obterem maiores subsídios para a re-
avaliação semestral das medidas protetivas, na forma 
prevista no art. 3º da presente resolução, bem como 
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fomentar a implementação de políticas públicas volta-
das para a efetivação do direito à convivência familiar 
e comunitária.  
Art. 59 – O Ministério Público, observada a sua atribui-
ção específica, deverá adotar as medidas administra-
tivas e judiciais cabíveis visando à efetiva implemen-
tação da política municipal de promoção, proteção e 
defesa do direito à convivência familiar e comunitá-
ria de crianças e adolescentes, do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, especialmente através da 
instalação dos Centros de Referência da Assistência 
Social – CRAS e  Centros de Referência Especializados 
da Assistência Social – CREAS no âmbito dos Municí-
pios e dos programas tipificados para o atendimento 
a crianças, adolescentes e suas famílias, visando ao 
fortalecimento dos vínculos familiares e proteção dos 
direitos infanto-juvenis. 
Art. 60 – O Ministério Público, conforme o disposto no 
artigo 50, §11º da Lei nº 8.069/90, deverá adotar as 
medidas administrativas e judiciais cabíveis visando à 
efetiva implementação dos programas de acolhimento 
familiar no âmbito dos Municípios, em conformidade 
com a legislação vigente e com a normatização do Sis-
tema Único de Assistência Social – SUAS.

Seção V
Da Vara Da Infância E Juventude

Art. 61 – O Poder Judiciário é o responsável pela apli-
cação da medida protetiva, acolhimento e consequen-
te afastamento da criança e do adolescente de seu 
contexto familiar.
Art. 62 – O afastamento da criança ou do adolescen-
te da sua família de origem deve advir de uma reco-
mendação técnica, a partir de um estudo diagnóstico 
psicossocial, realizado pelos profissionais dos Serviços 
Auxiliares da Vara da Infância e Juventude.
Art. 63 – O estudo diagnóstico deve incluir uma cri-
teriosa avaliação dos riscos a que estão submetidos 
à criança ou o adolescente e as condições da família 
para superação das violações de direitos observadas e 
o provimento de proteção e cuidados. 
Parágrafo Único: Esse estudo deve considerar, com a 
devida fundamentação teórica, a proteção e a segu-
rança da criança e do adolescente.
Art. 64 – O acolhimento é medida específica de pro-
teção, de caráter provisório e excepcional. A aplicação 
desta medida implica no acompanhamento conjunto 
do caso pela equipe técnica da Vara da Infância e Ju-
ventude, da Entidade Governamental e/ou Não Gover-
namental responsável pelo acolhimento institucional e 
de todo SGD.
Art. 65 – A Vara da Infância e Juventude deve manter 
e acompanhar os processos das crianças e adoles-
centes acolhidos, zelando para que os mesmos sejam 
atendidos em seu direito à convivência familiar e co-
munitária.
Art. 66 – A Vara da Infância e Juventude deve forne-
cer relatório social e psicológico realizado pelo Servi-
ço Auxiliar do Juízo, que deve ser encaminhado, em 
envelope lacrado, ao diretor ou técnico da instituição 
de acolhimento e estudos anteriormente elaborados 
quando houver. 
Parágrafo Único: Também deverá acompanhar a crian-
ça/adolescente a guia de acolhimento e documentos 
pessoais da criança e do adolescente, quando houver.
Art. 67 – A Vara da Infância e Juventude do Município 
de Barbacena ficará incumbida de fornecer anualmen-
te, o número de crianças e adolescentes acolhidos 
até o último dia do ano, a fim de que possa subsidiar 
as políticas públicas voltadas para o atendimento de 
crianças e adolescentes em situação de acolhimento. 

Seção VI
Da Fiscalização e Supervisão

Art. 68 – A fiscalização do acolhimento institucio-
nal deve ser entendida como uma parceria entre os 
agentes fiscalizadores e a Entidade Governamental e 
Não Governamental que desenvolve atendimento em 
serviço de acolhimento, para ser um momento de ar-
ticulação, orientação e apoio visando à melhoria do 
atendimento das crianças e adolescentes abrigados.
I – o Conselho Tutelar, Ministério Público e Judiciário 
são os agentes de fiscalização do acolhimento institu-
cional e devem utilizar os parâmetros fixados no art. 

92 Lei Federal 8.069/90 – ECA, organizando entre eles 
quais aspectos específicos devem ser priorizados, nas 
visitas às entidades, como uma das estratégias ne-
cessárias à adequação do acolhimento institucional, 
através de procedimentos e formulários específicos 
aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente – CMDCA.
II – o CMDCA deve garantir avaliação e posicionamen-
to, através de relatórios semestrais de fiscalizações 
do Conselho Tutelar e demais órgãos, aos Serviços de 
Acolhimento conveniados ou não conveniados com a 
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 
Social, emitindo relatórios aos órgãos competentes, 
visando garantir a qualidade do atendimento dispen-
sada às crianças e adolescentes em situação de aco-
lhimento institucional.
III – as Entidades que desenvolvem programas de 
acolhimento institucional têm uma série de obriga-
ções. O art. 97 da Lei 8.069/90 estabelece uma série 
de medidas aplicáveis às Entidades que descumprirem 
suas obrigações. O art. 94 da mesma Lei aplica as se-
guintes medidas àquelas Entidades que descumprirem 
tais obrigações, sem prejuízo da responsabilidade civil 
e criminal de seus dirigentes ou prepostos:
I – Entidades Governamentais:
a – advertência;
b – afastamento provisório de seus dirigentes;
c – afastamento definitivo de seus dirigentes;
d – fechamento de unidade ou interdição de progra-
ma.
II – Entidades Não Governamentais:
a – advertência;
b – suspensão total ou parcial do repasse de verbas 
públicas;
c – interdição de unidades ou suspensão de progra-
mas;
d – cassação do registro.

Seção VII
Do Órgão Gestor da Saúde

Art. 69 – Os Serviços de Acolhimento de crianças e 
adolescentes devem respeitar as indicações previstas 
na Lei Federal 8.069/90 – ECA, sem qualquer forma 
de discriminação.
I – os serviços de acolhimento devem ter o respaldo 
das políticas públicas de saúde para garantir o acesso 
e atendimento prioritário, com acompanhamento con-
tínuo necessário ao atendimento integral das crianças, 
adolescentes e suas famílias.
II – as crianças e adolescentes, que exijam cuidados 
específicos, devem ter garantido assistência em saúde 
de acordo com suas necessidades e, preferencialmen-
te, no território em que estiverem acolhidos, e que 
também deve ser o mesmo de suas referências fa-
miliares e/ou comunitárias, tendo como objetivo fa-
vorecer a sua recuperação e inserção na família e na 
comunidade.
III – deve haver a indicação do órgão gestor da saú-
de, dos serviços/recursos que serão referência no 
atendimento às crianças e adolescentes, por meio de 
protocolo intersetorial, para o acolhimento daquelas 
que apresentem sofrimento psíquico e/ou deficiências, 
assegurando a proporcionalidade em recursos huma-
nos prevista nas orientações técnicas de serviços de 
acolhimento.
IV – cabe aos gestores locais de saúde responsabi-
lizar-se pela garantia ao atendimento e recursos no 
território, principalmente nas áreas de vulnerabilidade, 
para o cuidado em saúde mental necessário às crian-
ças e adolescentes e suas famílias demandadas deste 
nível de atenção.

Seção VIII
Da Secretaria de Educação

Art. 70 – Os Serviços de Acolhimento de crianças e 
adolescentes devem respeitar as indicações previstas 
na Lei Federal 8.069/90 – ECA, sem qualquer forma 
de discriminação.
I – as crianças e adolescentes, que exijam cuidados 
específicos, devem ter garantidos acesso ao sistema 
educacional, de acordo com suas necessidades e no 
território em que estiverem acolhidos, que também 
deve ser o mesmo de suas referências familiares e/
ou comunitárias, tendo como objetivo favorecer o seu 

desenvolvimento educacional.
II – os serviços de acolhimento institucional devem 
ter o respaldo das políticas públicas de educação para 
garantir o acesso prioritário aos serviços necessários 
ao atendimento integral das crianças, adolescentes e 
suas famílias;
III – deve haver a indicação no sistema educacional, 
dos serviços/recursos que serão referência no aten-
dimento às crianças e adolescentes, por meio de 
protocolo intersetorial, para o acolhimento daquelas 
que apresentem sofrimento psíquico e/ou deficiências, 
assegurando a proporcionalidade em recursos huma-
nos prevista nas orientações técnicas de serviços de 
acolhimento.
IV – cabe ao sistema educacional através de suas di-
retorias garantirem o atendimento/recursos no territó-
rio, para o cuidado necessário às crianças e adolescen-
tes e das famílias demandadas deste nível de atenção.

Seção IX
Das Orientações Metodológicas

Art. 71 – As orientações técnicas visam contribuir para 
a melhoria dos atendimentos prestados às crianças e 
adolescentes acolhidos, de forma a atender as diretri-
zes nacionais e internacionais. É fundamental ofertar 
à criança e ao adolescente um ambiente e cuidados 
facilitadores do desenvolvimento, de forma a contri-
buir com:
I – o desenvolvimento integral da criança e do ado-
lescente;
II – a reparação de vivências de separação e violência;
III – a apropriação e ressignificação de sua história 
de vida;
IV – o fortalecimento da cidadania, autonomia e a in-
serção social;
V – o direito a convivência familiar e comunitária.

Seção X
Dos Parâmetros de Funcionamento

Art. 72 – Os serviços de Acolhimento, de acordo com 
a modalidade, enquanto medida de proteção, deve 
oferecer abrigamento provisório para até 20 (vinte) 
crianças e adolescentes, de 0 (zero) a 17 (dezessete) 
anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias, em 
situação de risco pessoal e social, incluindo crianças e 
adolescentes com deficiência e aquelas que necessi-
tam de cuidados específicos por um período máximo 
de 2 (dois) anos, salvo comprovada necessidade que 
atenda ao seu superior interesse, e devidamente fun-
damentada pela autoridade judiciária conforme § 2º 
do art. 19 da lei Federal nº. 8.069/90, incluído pela Lei 
nº 12.010, de 2009.
Parágrafo Único: a quantidade de profissionais deverá 
ser aumentada quando houver usuários que deman-
dem atenção especifica com deficiência, com neces-
sidades especificas de saúde ou idade inferior a 01 
(um) ano, devendo ser adotada a seguinte proporção: 
01(um) educador para cada 08 (oito) usuários, quan-
do houver 01 (um) usuário com demandas específi-
cas; 01 (um) educador para cada 06 (seis) usuários, 
quando houver 02 (dois) ou mais usuário com deman-
das especifica.
Art. 73 – Devem ser evitadas especializações e aten-
dimentos exclusivos, tais como adotar faixas etárias 
muito estreitas, direcionar o atendimento a determi-
nado sexo, usuários que demandem atenção específi-
ca (com deficiência, com necessidades específicas de 
saúde ou idade inferior a um ano). A atenção especia-
lizada, quando necessário, deverá ser assegurada por 
meio da articulação com a rede de serviços, a qual po-
derá contribuir, inclusive, para capacitação, especifica 
dos cuidadores/educadores.
Parágrafo Único: Os procedimentos e critérios, para 
funcionamento deste serviço, seguirão as orientações 
da resolução conjunta nº. 01/09 CNAS/CONANDA. 
Art. 74  – Após a aplicação da medida protetiva – Aco-
lhimento, os encaminhamentos de crianças e adoles-
centes aos serviços de acolhimento, preferencialmen-
te, deverão ser feitos aos serviços ofertados na região 
de referência de sua família natural ou extensa.
Art. 75 – Os serviços de Acolhimento devem ser 
desenvolvidos garantindo-se a estrutura e os espa-
ços mínimos sugeridos no documento: “Orientações 
Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e 
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Adolescentes/CONANDA/2009”, e suas modificações, 
alterações e exclusões.
Art. 76 – Acolhimento de crianças e adolescentes com 
necessidades de atenção especial deve ser garantido, 
assegurando a qualidade do atendimento dos demais 
usuários.
Parágrafo Único – Caso não ocorra o disposto no 
caput, deverá ser feita nova avaliação e encaminha-
mentos em consonância com as necessidades diag-
nosticadas.
Art. 77 – Quando ocorrer à participação de voluntá-
rios, esta deve ser compreendida como complementar 
as ações desenvolvidas pelo acolhimento institucional. 
O voluntário deverá passar por processo de seleção 
e formação permanente, deve ainda ser orientado e 
acompanhado durante toda sua atuação no acolhi-
mento institucional. O serviço de Acolhimento Insti-
tucional deverá definir para o voluntário um plano de 
trabalho, condizente com o seu projeto político pe-
dagógico em sintonia com a Lei do Voluntariado n.º 
9.608, de 18/2/98.

Seção XI
Do Projeto Político Pedagógico

Art. 78 – Todos os serviços de acolhimento devem ela-
borar, juntamente com a sua equipe, um projeto políti-
co–pedagógico (PPP) que oriente as ações cotidianas, 
em consonância com as diretrizes legais, e de acordo, 
com a Resolução Conjunta nº. 01/09 CNAS/CONANDA 
e observado as competências da intersetoriedade.
Parágrafo Único: Tópicos a serem considerados para 
elaboração do projeto político–pedagógico (PPP):
I – apresentação: histórico, os principais momentos, 
as principais mudanças e melhorias - em especial se 
for anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente e 
composição da atual diretoria;
II – valores do serviço de acolhimento: lista de valores 
que permeiam o trabalho e ação de todos os que tra-
balham e vivem no abrigo;
III – justificativa: razão de ser do serviço de acolhi-
mento dentro do contexto social do local, cidade, es-
tado e país;
IV – objetivos do Serviço de Acolhimento;
V – organização do serviço de acolhimento: espaço 
físico, pessoal, atividades, organograma, responsabi-
lidades, etc.;
VI – organograma e quadro de pessoal: recursos hu-
manos, cargos, funções, turnos, funcionários, compe-
tências e habilidades necessárias para o exercício da 
função; modo de contratação; estratégias para capa-
citação e supervisão; 
VII – atividades psicossociais com crianças e adoles-
centes, visando trabalhar questões pedagógicas com-
plementares, autoestima, resiliência, autonomia; com 
as famílias de origem, visando à preservação e fortale-
cimento de vínculos e reintegração familiar;
VIII – forma de atuação junto à família natural ou ex-
tensa, no seu território;
IX – fluxo de atendimento e articulação com outros 
serviços que compõe o Sistema de Garantia de Direi-
tos – SGD;
X – fortalecimento da autonomia da criança, do ado-
lescente e do jovem e preparação para desligamento 
do serviço;
XI – monitoramento e avaliação do atendimento: mé-
todos de monitoramento e avaliação dos serviços de 
funcionários, voluntários, famílias e atendidos durante 
o acolhimento e após o desligamento.
Art. 79 – É função dos serviços de acolhimento, requi-
sitar estudo do caso na Vara da Infância e da Juven-
tude – parceiro constante na reflexão de cada caso. 
Todas as instâncias envolvidas devem atuar como faci-
litadoras para a construção de um projeto de vida para 
crianças e adolescentes. As crianças e adolescentes e 
suas respectivas famílias, deverão participar ativamen-
te da construção do Plano Individual de Atendimento 
– PIA.
Art. 80 – Todo serviço de acolhimento, por intermédio 
de sua equipe interprofissional, deve elaborar, assim 

que a criança ou adolescente chegar ao serviço de 
acolhimento, o Plano Individual de Atendimento, no 
qual constem objetivos, estratégias e ações a serem 
desenvolvidos tendo em vista a superação dos motivos 
que levaram ao afastamento do convívio e o atendi-
mento das necessidades específicas de cada situação.
§ 1º A elaboração do Plano Individual de Atendimento 
– PIA, deve ser compartilhada com a equipe respon-
sável pela supervisão dos serviços de acolhimento, 
ligada ao órgão gestor da Assistência Social, Conselho 
Tutelar e sempre que possível com a equipe interpro-
fissional da Justiça da Infância e da Juventude. O Pla-
no Individual de Atendimento – PIA deverá partir das 
situações identificadas no estudo diagnóstico inicial 
que embasou o afastamento do convívio familiar.
§ 2º A elaboração do Plano Individual de Atendimento 
deve envolver uma escuta qualificada da criança, do 
adolescente e de sua família, bem como de pessoas 
que lhe sejam significativas em seu convívio, de modo 
a compreender a dinâmica familiar e as relações esta-
belecidas com o contexto.

CAPÍTULO IX
Programa Socioeducativo em Meio Aberto

Art. 81 – Conforme o inciso I do art. 5º da Lei 
12.594/12 o Município deverá instituir o Sistema Mu-
nicipal de Atendimento Socioeducativo e o Plano Mu-
nicipal de Atendimento Socioeducativo, respeitadas as 
diretrizes fixadas pela União e pelo Estado de Minas 
Gerais, observadas as suas competências quanto à 
execução das Medidas Socioeducativas em Meio Aber-
to de Prestação de Serviços à Comunidade – PSC e 
Liberdade Assistida – LA.
Art. 82 – O Município de Barbacena e as Entidades 
Não Governamentais que executarem o Programa de 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto deverão 
inscrever-se no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e no Conselho Municipal de 
Assistência Social, conforme o § 1º do art. 90 da Lei 
8.069/90 e o art. 10 da Lei 12.594/12 – SINASE.
Art. 83 – São requisitos mínimos para a inscrição dos 
programas para execução do Serviço de Medidas So-
cioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Servi-
ços à Comunidade – PSC e Liberdade Assistida – LA 
nos Conselhos de Direitos, além dos documentos elen-
cados nos §§ 1º e 2º do art. 11 da presente Resolução 
e os documentos obrigatórios conforme o disposto 
no § 3º do art. 90 da Lei 8.069/90 e as exigências 
específicas para os serviços de execução de medidas 
socioeducativas dispostas no art. 11 da Lei 12.594/12 
– SINASE:
I – a exposição das linhas gerais dos métodos e técni-
cas pedagógicas, com a especificação das atividades 
de natureza coletiva;
II – a indicação da estrutura material, dos recursos 
humanos e das estratégias de segurança compatíveis 
com as necessidades da respectiva unidade;
III – regimento interno que regule o funcionamento 
da Entidade, no qual deverá constar, no mínimo:
a) o detalhamento das atribuições e responsabilida-
des do dirigente, de seus prepostos, dos membros da 
equipe técnica e dos demais educadores;
b) a previsão das condições do exercício da disciplina e 
concessão de benefícios e o respectivo procedimento 
de aplicação e;
c) a previsão da concessão de benefícios extraordiná-
rios e enaltecimento do adolescente, tendo em vista 
seu protagonismo, pelo esforço realizado na consecu-
ção dos objetivos do plano individual;
IV – a política de formação dos recursos humanos;
V – a previsão das ações de acompanhamento do 
adolescente após o cumprimento de medida socioe-
ducativa;
VI – a indicação da Equipe Técnica, cuja quantida-
de e formação devem estar em conformidade com 
as normas de referência do Sistema e dos Conselhos 
Profissionais e com o atendimento socioeducativo a 
ser realizado; 
VII – a adesão ao Sistema de Informações sobre o 

Atendimento Socioeducativo, bem como sua operação 
efetiva, a partir de sua implantação.
§ 1º – O não cumprimento do previsto no parágrafo 
único do art.11 da Lei 12.594/2012 sujeita as Enti-
dades Governamentais e Não Governamentais, seus 
dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas pre-
vistas no art. 97 da Lei nº 8.069/90.  
§ 2º – Os requisitos mencionados no caput deste ar-
tigo deverão constar no Plano de Trabalho do Progra-
ma, sem prejuízo da solicitação de outros documentos 
que garantam a comprovação do cumprimento das 
prerrogativas da Lei Federal 8.069/90 e da Lei Federal 
12.594/2012.
Art. 84 – Havendo demanda, a Tipificação Nacional 
dos Serviços Socioassistenciais, disposta na Resolução 
CNAS n.º 109/2009, que prevê a possibilidade de o 
Centro de Referência Especializado de Assistência So-
cial – CREAS executar as medidas socioeducativas em 
meio aberto.
I – caso o CREAS seja o executor das Medidas Socioe-
ducativas em Meio Aberto, o município deverá realizar 
conveniamento para receber verba do Governo Esta-
dual e do Federal, uma vez que houve uma escolha do 
Sistema Único de Assistência Social – SUAS, em cate-
gorizar as medidas socioeducativas em meio aberto 
como serviços de assistência social. 
II – há possibilidade da execução do Programa ser 
feita por Entidade Governamental que não o CREAS, 
ou até mesmo por Entidade Não governamental. 
Art. 85 – O CMDCA tem autonomia para escolher 
quem será o responsável pela execução das Medi-
das Socioeducativas em Meio Aberto, mesmo que no 
âmbito da Assistência Social a execução das Medidas 
Socioeducativas seja facilitada por haver certa estru-
turação (Tipificação do Serviço, descrição da Equipe e 
Custeio) dos parâmetros já existentes.   
Parágrafo Único. Se o CMDCA escolher executar o Pro-
grama no CREAS, poderá ele estabelecer parcerias e 
convênios com outras Entidades para o atendimento 
da Medida Socioeducativa de Prestação de Serviços 
à Comunidade – PSC. Do mesmo modo, deverá arti-
cular-se para realizar atendimentos em rede relativos 
aos campos da saúde, educação, profissionalização, 
entre outros.
Art. 86 – A Lei estabelece que, qualquer que seja o 
programa de atendimento, a composição da equipe 
deve ser multidisciplinar e compreender, no mínimo, 
profissionais das áreas de saúde, educação e assis-
tência social, de acordo com as normas de referên-
cia, apesar de não regular a composição da Equipe 
Técnica. 
Art. 87 – A menção às normas de referência demons-
tra a intenção do legislador de que sejam considera-
das para a composição da equipe técnica, as Resolu-
ções expedidas pelos Conselhos de Políticas Públicas, 
notadamente os Conselhos de Direitos da Criança e do 
Adolescente e o Conselho de Assistência Social e tam-
bém garantir a validade das normas expedidas pelos 
Conselhos Profissionais no momento da composição 
das Equipes Técnicas conforme disposto no inciso VI 
do art. 11 da Lei 12.594/2012. 
Art. 88 – A Resolução nº 119/2006 do Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONAN-
DA, trata dos recursos humanos do programa de aten-
dimento em termos quantitativos e a Lei 12.594/2012 
em seu art. 11 trata de forma mais detalhada.
Art. 89 – As Medidas Socioeducativas em Meio Aberto 
devem ser avaliadas conjuntamente com a Resolução 
nº 119/06 – CONANDA, que cuida dos aspectos quan-
titativos com e a Lei n.º 12.594/2012, que trata ex-
pressamente da formação da Equipe Técnica. 
Art. 90 – A Equipe Técnica deve ser composta, pelo 
menos, por um profissional da área de saúde (leia-se 
Psicólogo), um da área da educação (leia-se Pedago-
go) e um da área da assistência social (leia-se Assis-
tente Social). Importante que a Equipe tenha em sua 
composição um profissional da área jurídica (leia-se 
Advogado).
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Art. 91 – A Resolução nº 109/2009 do Conselho Nacio-
nal de Assistência Social – CNAS tipificou as Medidas 
Socioeducativas em Meio Aberto (Liberdade Assistida 
– LA e Prestação de Serviço à Comunidade – PSC), 
como Serviços de Assistência Social (Proteção Especial 
de Média Complexidade), que devem ser executados 
no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – 
SUAS, estabelecendo que devessem ser executadas 
diretamente pelos Centros de Referência Especializa-
dos de Assistência Social – CREAS. 
Art. 92 – A composição da Equipe Técnica na Resolu-
ção nº 109/2009 do CNAS para as Medidas de Pres-
tação de Serviço à Comunidade – PSC e Medidas de 
Liberdade Assistida – LA não cuida de forma específica 
a Equipe Técnica, devendo prevalecer à previsão da 
Lei nº 12.594/12 e a Resolução nº 119/06 do CONAN-
DA, ainda que o Serviço de Medidas Socioeducativas 
em Meio Aberto seja executado pelo CREAS.
Art. 93 – Desta forma na execução do Serviço de 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto (Liberdade 
Assistida – LA e Prestação de Serviço à Comunidade 
– PSC) para grupos de até 20 (vinte) adolescentes, 
a Equipe Técnica (equipe mínima) seja de Entidade 
Governamental ou de Entidade Não Governamental, 
será composta por:
I – 01 Psicólogo 
II – 01 Assistente Social
III – 01 Advogado
IV – 01 Orientador Socioeducativo
Parágrafo Único: No caso da Medida de Prestação de 
Serviço à Comunidade importante ter 01 (um) Guia 
Socioeducativo para até 02 (dois) adolescentes em 
cada Instituição/Entidade parceira e/ou conveniada. O 
Guia Socioeducativo é o profissional do local do cum-
primento da Medida Socioeducativa de Prestação de 
Serviço à Comunidade – PSC, diretamente ligado ao 
exercício da atividade realizada pelos adolescentes.

CAPÍTULO X
Programas De Aprendizagem E Educação 

Profissional
Art. 94 – As Entidades Governamentais e Não Gover-
namentais sem fins lucrativos que tenham por objetivo 
a assistência ao adolescente e à educação profissional, 
que desenvolvem ou venham a desenvolver progra-
mas de aprendizagem profissional de adolescentes, de 
acordo com a Lei no. 10.097, de 19 de dezembro de 
2000 e com o Decreto N.º 5.598, de 1.º de dezembro 
de 2005, deverão ter o registro no Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Barbace-
na e também proceder à inscrição de cada um de seus 
programas, bem como suas alterações ou renovações, 
conforme o estabelecido na Lei 8.069/90 e conforme o 
disposto nesta Resolução Normativa. 
Art. 95 – As Entidades Governamentais e Não Gover-
namentais que mantiverem inscrição de programas de 
aprendizagem devem comunicar ao CMDCA, qualquer 
modificação feita em seus cargos diretivos, assim 
como em suas instalações físicas e normas de fun-
cionamento, ou qualquer outra alteração quanto aos 
objetivos sociais e dos programas de aprendizagem. 
Art. 96 – Os Programas de Aprendizagem pressupõem 
a formação técnico-profissional metódica articulada 
com o ensino regular de adolescentes na faixa etária 
de 14 aos 18 anos incompletos, observado o disposto 
nos artigos 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 da Lei Fede-
ral 8.060/90, respeitando-se sua condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento e o princípio da proteção 
integral.  
Art. 97 – Os Programas de Aprendizagem deverão ser 
elaborados e executados, contemplando o previsto na 
Portaria 702, de 18/12/2001, do Ministério do Traba-
lho e Emprego – MTE.   
Art. 98 - Os programas de aprendizagem, nos termos 
do Art. 2º da Portaria 702 de 18/12/2001 do Ministério 
do Trabalho e Emprego, poderão ser organizados em 
módulos, sendo que cada módulo terá uma terminali-
dade, com direito à certificação, devendo ser estrutu-
rados de modo a respeitar as exigências da respectiva 

função. 
Art. 99 - As Entidades Governamentais e Não Gover-
namentais que oferecerem cursos de nível básico, de 
acordo com o artigo 2º da Portaria 702/01, deverão 
contar com, pelo menos, 01 (um) coordenador para 
cada curso, sendo este um técnico habilitado, parti-
cipante de equipe interdisciplinar e com experiência 
comprovada de, no mínimo, 02 (dois) anos de trabalho 
com adolescentes. 
Art. 100 – Os programas de aprendizagem serão 
acompanhados por uma equipe interdisciplinar, com-
posta por profissionais das áreas de Serviço Social, 
Pedagogia, Psicologia, entre outras definida pelo CM-
DCA. 
§ 1.º - Deverá ser assegurado ao aprendiz o acom-
panhamento sistemático da equipe interdisciplinar, 
durante a sua formação, sua inserção e desenvolvi-
mento no mundo do trabalho e seu desligamento do 
Programa. 
§ 2.º - Deverá ser assegurado ao grupo familiar do 
adolescente aprendiz, atendimento integrado. 
§ 3.º - O programa de aprendizagem deverá prever o 
acompanhamento sistemático dos responsáveis pelos 
aprendizes nas empresas parceiras.                               
Art. 101 – Os programas devem estar baseados em 
três níveis de conhecimento e devem ser ministrados 
nas entidades, conforme segue:  
I – habilidades básicas contemplando temas como: 
noções de direito e cidadania, relações profissionais 
e ética profissional, saúde e desenvolvimento psicos-
social, saúde e segurança no trabalho, comunicação 
e expressão, higiene, organização e estética dos am-
bientes, desenvolvimento de projetos, noções de in-
formática, atendimento ao cliente. Com carga horária 
mínima de 360 horas 
II – habilidades específicas contemplando os temas 
pertinentes da função do aprendiz com carga horária 
mínima de 220 horas.   
III – habilidades de gestão e autogestão com carga 
horária mínima de 220 horas.   
Parágrafo único - O papel da empresa é propiciar 
atividades de aprendizagem metódica no espaço de 
trabalho, estreitando laços entre a teoria e prática, em 
ambiente compatível com a idade do aprendiz. 
Art. 102 – As Entidades registradas no CMDCA deve-
rão protocolar seu Plano de Trabalho, especificando 
suas ações de educação profissional, contemplando 
concepção, princípios e estratégias metodológicas. 
Art. 103 – A Entidade que tiver seu programa de 
aprendizagem inscrito ou reavaliado no CMDCA,  após 
06 (seis) meses, deverá apresentar ao CMDCA relató-
rio de suas atividades  contendo:   
a) relação dos estabelecimentos que contrataram os 
aprendizes; 
b) ramo de atividades; 
c) curso profissionalizante; 
d) início e a previsão de término do curso; 
e) número de aprendizes contratados (de acordo com 
a legislação vigente); 
f) relação nominal de aprendizes contratados com 
número da Carteira de Trabalho e Previdência Social 
– CTPS.  
Parágrafo Único: O relatório deverá ser atualizado a 
cada 06(seis) meses, e deverá conter, ainda, a relação 
dos aprendizes desligados e os respectivos motivos, 
bem como, as substituições efetuadas. 
Art. 104 – Compete ao CMDCA, através da Comissão 
de Registro, quando da apresentação da documenta-
ção: 
I – Receber e analisar os pedidos de inscrição e os do-
cumentos exigidos de que trata esta Resolução, para 
verificar o preenchimento dos requisitos legais; 
II – Emitir parecer do processo formalmente instruído 
para a deliberação da Plenária do CMDCA; 
III – Realizar diligências a fim de sanar omissões ou 
solicitar ao requerente adequação dos documentos e 
outras exigências, que entenderem cabíveis durante 
o processo; 

IV – Verificar se o Plano de Trabalho, Relatório de Ati-
vidades  e toda a documentação apresentada estão 
em conformidade com a legislação em vigor, em espe-
cial com a Lei 8.069/90, a Lei 10.097/2000, o Decre-
to N.º 5.598 de 1.º de dezembro de 2005, com esta 
Resolução e com  as demais normas legais específicas 
que regem a matéria; 
V – Solicitar relatório de fiscalização dos Conselhos 
Tutelares e parecer técnico dos órgãos da administra-
ção direta e indireta (Federal, Estadual e Municipal), 
quando julgar necessário; 
VI – Emitir parecer, favorável ou desfavorável, quanto 
ao pedido e inscrição e reavaliação do programa; 
VII – Manter atualizado o Cadastro de Programas de 
Aprendizagem;
VIII – Proceder ao mapeamento das entidades, con-
forme a Resolução 74, do CONANDA no seu Artigo 3.º 
e Parágrafo Único e encaminhar ao MTE.
Art. 105 – O Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente – CMDCA não concede registro 
para funcionamento de entidades ou inscrição de 
programas àquelas que desenvolvem apenas aten-
dimento em modalidades educacionais formais, tais 
como: creche, educação infantil, ensino fundamental 
e médio.
Art. 106 –As Entidades poderão receber recursos fi-
nanceiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente após um ano de registro no CMDCA.
Art. 107 – Os programas desenvolvidos pelas Enti-
dades Governamentais e Não Governamentais serão 
fiscalizados pelo Conselho Tutelar e Ministério Público, 
conforme preconiza o art. 95 da Lei 8.069/90, sendo 
que as irregularidades encontradas deverão ser comu-
nicadas ao CMDCA e ao MTE. 
Art.108 – O CMDCA, poderá convidar organizações  
governamentais e não governamentais executoras de 
programas de aprendizagem, bem como representan-
tes de Escolas Técnicas, Sistema “S” (SESI/SENAC/
SENAI/SEBRAE/SESCOOP/SESC/SENAR/SENAT/SEST/
IEL), Centrais Sindicais, Sindicatos afins, e outros re-
presentantes que entender necessários, para formar 
uma Câmara Temática de Estudos Técnicos e Perma-
nentes  sobre a proteção do trabalho do adolescente 
em matéria de aprendizagem, com a finalidade de co-
laborar e elaborar pareceres e estudos pertinentes a 
esta matéria, no período de 01 (um) ano.  
Parágrafo Único – O CMDCA poderá firmar Termos de 
Cooperação Técnica, com vistas a elaborar pareceres 
e estudos sobre esta matéria.

Capítulo XI
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 109 – O Conselho Municipal dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente de Barbacena reavaliará os pro-
gramas desenvolvidos pelas Entidades Governamen-
tais e Entidades Não Governamentais, obrigatória e 
anualmente até 30 (trinta) de abril do ano corrente e 
extraordinariamente a qualquer tempo, segundo seus 
critérios e os critérios previstos em leis e normas regu-
lamentares vigentes.
Art. 110 – As Entidades de atendimento a criança/ado-
lescentes não poderão pleitear o registro no CMAS – 
Conselho Municipal de Assistência Social sem estarem 
registradas no CMDCA. 
Art. 111 – As disposições desta Resolução aplicam-se 
à todos as Entidades Governamentais e Não Governa-
mentais no âmbito do Município de Barbacena cons-
tantes no art. 86, combinado com o § 1º do art. 90 da 
Lei Federal 8069/90 e art.204, I, combinado com o art. 
227, § 7º da Constituição Federal. 
Art. 112 – As Entidades já registradas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 
CMDCA de Barbacena e demais Órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos – SGD terão 100 (cem) dias para 
adaptarem-se às normas vigentes após publicação da 
presente Resolução. 
Art. 113 – Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se integralmente a Resolu-
ção nº 02/2002 deste Conselho e todas as disposições 
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LISTA DE VERIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO DE ENTIDADES E  
REAVALIAÇÃO DE PROGRAMAS: 

Documentos Entregues Conferência 
Anexos I e II preenchidos e assinados  
Atestado de Antecedentes Criminais da Diretoria expedidos pela Justiça Estadual e Federal;  
Balanço Financeiro do último ano do Exercício Fiscal;  
Cartão CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas  (atualizado)  
Certidão Negativa de Débito do INSS (CND);  
Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho e Emprego (caso a Entidade 
desenvolva programas de aprendizagem e educação profissional) 

 

Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;   
Contrato e extrato de conta corrente da Instituição  
(caso tenha captação de recursos telemarketing)  

 

Cópia da Ata de Posse da nova Diretoria caso havido alteração registrada em Cartório   
Cópia da Certidão de Regularidade da Receita Federal, Estadual e Municipal   
Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária (atualizado)  
Cópia do Certificado de Registro no CMAS (atualizado)  
Declaração de que os Diretores não são remunerados, assinada pelo Representante Legal da 
Entidade; 

 

Plano de Ação a ser desenvolvido pela Entidade   
Relação numérica dos atendidos por faixa etária e sexo separado por programa de atendimento. 
(caso seja Programa de acolhimento institucional, acrescentar relação nominal) 

 

Relatório de Atividades do ano anterior  
 
(O processo só será aberto mediante requerimento assinado e toda a documentação anexada) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
FORMULÁRIO PARA REGISTRO DE ENTIDADE 

 
INFORMAÇÕES GERAIS DA ENTIDADE: 
Razão Social  Nº CMDCA       
Nome Fantasia 
Data de Fundação Nº CNPJ 
Endereço (Rua, Av., Praça):   Número: 
Bairro: Cidade: CEP: 
Telefone: FAX: 
E-mail: 
Situação do Imóvel:  (    )Próprio  (    )Alugado (    )Cedido  (    )Comodato: Período ___ /___ /___ a ___ /___ /___  
Nome do Responsável pela Entidade: 
Cargo: Mandato: 
Total de crianças e adolescentes atendidos e área(s) de atuação (se for o caso, marque mais de uma opção) : 
(    )Abrigo (    )Colocação Familiar 
(    )Apoio Socioeducativo em Meio Aberto (    )Liberdade Assistida 
(    )Orientação e Apoio sociofamiliar (    )Semiliberdade 
(    )Defesa Jurídico Social (    )Internação 
A Entidade atua em outras cidades? A Entidade é mantida por outra Instituição? 
RECURSOS HUMANOS: 
 
Número de profissionais por nível de escolaridade: 
Área de Trabalho 

Sem escolaridade Fundamental (1ª a 8ª) Médio Superior Total 
 Completo Incompleto Completo Incompleto Completo Incompleto  
Administrativa        
Aux. Serviços Gerais        
Educadores        
Técnicos        
Total 
 
Número de profissionais por nível de escolaridade: 
Área de Trabalho 

 Com registro 
na Entidade 

Sem 
registro 

Voluntário Cedidos pela 
Prefeitura 

Outros 
(Autônomos) 

Total 

       
Administrativa       
Aux. Serviços Gerais       
Educadores       
Técnicos       
Total 
 
Recursos Financeiros para manutenção da Instituição: 
Origem do Recurso Valor Mensal Data do Financiamento 
 
 
 
 
 
Responsável pelo preenchimento: Cargo que ocupa: 
Assinatura: 
 
Nome do Responsável pela Instituição: 
Assinatura: 
Data do preenchimento:                   de                                                       de 20____. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO III 
PLANO DE AÇÃO 

 
A - Dados da Entidade:   
 
Nome da Entidade ________________________________________________________  
Número do CNPJ: _______________________  
Código e Descrição Nacional de Atividade Econômica Principal e Secundário (conforme CNPJ)  
______________________________________________________________________________  
Data de inscrição no CNPJ_____/_____/______  
Endereço __________________________________________nº ______ 
Bairro___________________ Município________________UF______CEP___________________Tel.____________________  
FAX________________ E-mail _____________________________________________________  
 
 
B - Dados do Representante Legal:   
 
Nome __________________________________________________________________  
Endereço_______________________________________ nº _____Bairro___________  
Município_______________________ UF___ CEP________________ Tel.___________  
Celular____________________ E-mail________________________________________  
RG___________________ CPF______________________ Data nasc.____/_____/_____  
Escolaridade_________________________________________________  
Período do Mandato:___________________________________________  
  
 
C – Plano de Ação para o ano em curso contendo:  

a) as finalidades estatutárias;   

b) objetivos;   

c) origem dos recursos;   

d) infraestrutura;   

e) identificação de cada serviço, projeto, programa ou benefício socioassistencial, informando respectivamente:   

e.1) público alvo;   

e.2) capacidade de atendimento;   

e.3) recursos financeiros a serem utilizados;   

e.4) recursos humanos envolvidos;   
e.5) abrangência territorial;   

e.6) demonstração da forma de participação dos usuários  e/ou estratégias que serão utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação 
e monitoramento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IV 
PLANO DE TRABALHO DA ENTIDADE E/OU PROGRAMA 

  
1 – DADOS INSTITUCIONAIS 
(Nome da Instituição, Nº de inscrição no CMAS (se for entidade de Assistência Social); CNPJ, Endereço, Telefone, Fax, E-mail) 

2 – MISSÃO 
Objetivo estatutário 
3 – IDENTIFICAÇÃO DA DIRETORIA (se for organização não governamental) Diretoria: Nome e Mandato 
4 - REDE DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS: com parceiros externos Envolve apenas pessoas jurídicas; especificar o nome dos parceiros e as ações 
desenvolvidas. 

Tipos de parcerias: 

- financiador: provê recursos financeiros para a execução de projetos e/ou ações - executor: realiza os projetos e/ou ações que beneficiam as entidades. 

- 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 

5 – JUSTIFICATIVA 
5.1 – HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO 
5.2 - DIAGNÓSTICO Conhecimento dos fatores que influenciam uma situação problemática. 

- perfil do público-alvo: população, renda, atividade profissional, chefia familiar, faixa etária, aspectos habitacionais, educacionais e culturais, nível 
sócioeconômico; 

- perfil da comunidade: aparelhos sociais existentes (postos de saúde, escolas, hospitais, entre outros), infraestrutura (saneamento básico, iluminação 
pública, vias de acesso), vulnerabilidade social da comunidade. 
5.3 – CONTEXTUALIZAÇÃO: Encadeamento de argumentos que justifiquem as ações expostas no plano a partir do diagnóstico apresentado 
previamente. 

6 – PROJEÇÃO DE ATENDIMENTOS 
Faixa etária: 0 a 6 anos; 6 a 15 anos; 15 a 18 anos e suas famílias.  
7 – RECURSOS HUMANOS (remunerado/voluntário) Cargo/Função Formação Carga Horária 

8 – RECURSOS FINANCEIROS 
Apresentação das receitas e despesas da instituição para o desenvolvimento de seu Plano de trabalho. 

9 – RESUMO DOS PROJETOS 

A partir das orientações abaixo apresentar, em linhas gerais, os resumos dos projetos desenvolvidos pela entidade. 
RESUMO DO PROJETO (até 35 linhas que contenham os seguintes itens): 

Título, programa a que pertence, responsável, público-alvo, período de realização, objetivo geral, metas e custos 

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

Municipal Decreto Nº 
Estadual Decreto Nº 
Federal Decreto Nº 
 
II – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 
 
Capacidade total: Quantas unidades:  
Acolhidos por unidade: Faixa etária:  
Sexo: Masculino (   ) Feminino (   ) Ambos (   ) 
Há critérios de divisão dos acolhidos? Sim (   )    Não (   )   
Por prédio (   )   Por pavilhão (   ) Por idade (   ) Por sexo (   )  Outros  (   )   
 
Outros/especificar: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________     
III – DO ATENDIMENTO: 
 
Período de permanência: Integral (   ) Matutino (   )    Vespertino (   )    Noturno (   ) 
Número atual de acolhidos:  
Tempo médio de permanência na entidade:  
Há arquivo contendo as guias de acolhimento encaminhadas pela autoridade judiciária?    Sim (   ) Não (   ) 
Há arquivo contendo fichas individuais relativas aos acolhidos e suas famílias? Sim (   )  Não (   ) 
 
IV – CONDIÇÕES PESSOAIS DOS ACOLHIDOS: 
 
Os acolhidos estão em boas condições pessoais? Sim (   ) Não (   ) 
Os acolhidos possuem documentação pessoal adequada? Sim (   ) Não (   ) 
Os acolhidos foram imunizados com vacinas obrigatórias? Sim (   ) Não (   ) 
 
No caso de respostas positivas, devem ser apresentados os arquivos e registros respectivos, para análise ainda que por amostragem.  
Caso respostas negativas, ainda que em caráter parcial, justificar: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
V – CONDIÇÕES TÉCNICAS DE ATENDIMENTO:  
Programa de Atendimento/Projeto Pedagógico3: 
 
Há formalização de Programa de Atendimento/Projeto Pedagógico?   
(   ) Sim     (   ) Não  
 
O Programa de Atendimento está registrado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente?                                                                               
(   ) Sim     (   ) Não 
Em caso de resposta positiva, anexar cópia do Programa/Projeto e da cópia do Registro junto ao CMDCA (atentar para o prazo de validade do registro,  
ex vi do disposto no art. 90, §3º, da Lei nº 8.069/90).  
Caso a resposta seja negativa, justificar: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Há plano individual de atendimento para todos os acolhidos?    
(   ) Sim (   ) Não 
Há participação das crianças/adolescentes e seus pais no processo de elaboração e revisão do plano?     
(   ) Sim (   ) Não 
Caso a resposta seja negativa, justificar: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Quais as atividades desenvolvidas com vista à preservação dos vínculos familiares? 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________  
 
Há participação de outros programas e serviços existentes na rede municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente?  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Como isto ocorre?  
___________________________________________________________________________________ 
                                                 
3
 ˇ   A existência de um projeto pedagógico, que descreva de forma detalhada toda proposta de atendimento da entidade, com previsão da forma como serão respeitados os 
princípios que norteiam a aplicação da medida de abrigo, conforme disposto no art. 92, da Lei nº 8.069/90, é fundamental, sendo certo que deverá haver previsão da integração do 
programa em execução com toda a “rede de proteção” aos direitos da criança e do adolescente existente no município (cf. arts. 86 e 88, inciso VI, da Lei nº 8.069/90). 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Quais os programas externos de integração à comunidade, desenvolvidos com vista à formação educacional, cultural, profissional, esportiva e de lazer das 
crianças/adolescentes acolhidos? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Há integração/articulação entre o programa de acolhimento desenvolvido pela entidade e outros existentes na rede municipal de proteção aos direitos da 
criança e do adolescente? 
_____________________________________________________________________________________ 
  
Como isto ocorre? 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Como se dá a formação educacional das crianças e adolescentes acolhidos? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Todos frequentam a rede regular de ensino? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Quantas crianças ou adolescentes estão fora do sistema regular de ensino ou apresentam defasagem idade/série? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
O que tem sido feito para contornar o problema? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 
A entidade realiza programas de reforço escolar com crianças ou adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Tais programas se encontram devidamente registrados junto aos órgãos de educação competentes? 
_______________________________________________________________________________________  
 
Quais profissionais são encarregados de sua execução? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Profissionais que atuam na entidade (relacionar os nomes e carga de trabalho semanal)4: 
 
Função Nome Carga horária/semanal 
Assistente social   
Educador   
Educador   
Educador   
Educador   
Fonoaudiólogo   
Nutricionista   
Pedagogo   
Prof. Educação Física   
Psicólogo   
 

                                                 
4
 ˇ   A presença de profissionais das áreas da pedagogia e serviço social, dentre outras, é fundamental para que uma entidade de acolhimento possa funcionar de maneira 
adequada (inteligência do disposto no art. 101, §5º, da Lei nº 8.069/90), sendo admissível a celebração de convênios entre as entidades para obtenção do referido assessoramento técnico 
(desde que haja compatibilidade de horários). É também admissível, especialmente em se tratando de entidades governamentais, a utilização de técnicos que prestem serviço em 
determinados equipamentos públicos, como os CRAS/CREAS e CAPs (sendo mais uma vez verificar a compatibilidade de horários). Em qualquer caso, deve haver a articulação entre as 
entidades e os demais componentes da rede de proteção à criança e ao adolescente que o município tem o dever de instituir e manter. Deve-se procurar extirpar o amadorismo que antes 
imperava no atendimento de crianças e adolescentes abrigadas, que têm direito ao que melhor se lhes puder oferecer, através de atividades recreativas e educacionais tanto dentro quanto 
fora da entidade.
 
 

Monitores:____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Outros:______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
Das iniciativas para o desligamento da entidade: 
Preservação de vínculos familiares5: 
Há prontuário individual de acompanhamento? Sim (   ) Não (   ) 
Há cadastro de familiares na entidade?  Sim (   ) Não (   ) 
Há intercâmbio entre a entidade e o Juízo respectivo? Sim (   ) Não (   ) 
É permitida a visita dos pais aos filhos acolhidos? Sim (   ) Não (   ) 
Há estímulo à realização de visitas?                                                 Sim (   ) Não (   ) 
  
Justificar:_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Como é feito o regime de visitas?  
____________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Quantos profissionais atuam na reintegração do assistido à família? __________________________________ 
 
Contato com a família extensa e outros: 
 
É permitido o contato das crianças/adolescentes acolhidos com integrantes de sua família extensa ou outros parentes?   Sim (   )    Não (   ) 
 
Em caso positivo, como isto ocorre? 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________ 
 
É permitido o contato das crianças/adolescentes acolhidos com terceiros?   Sim (   )    Não (   ) 
                                                 
5
 ˇ   A preservação dos vínculos familiares, não apenas com a “permissão” do contato dos pais com seus filhos acolhidos (salvo a existência de ordem judicial expressa e 
fundamentada em sentido contrário), mas através do estímulo a tais encontros (que não devem ser realizado apenas nos finais de semana, mas sim sempre que possível), é uma verdadeira 
obrigação da entidade de acolhimento, posto que se constitui num dos princípios que devem ser observados pelos programa respectivo, ex vi do disposto no art. 92, inciso I e §4º, da Lei 
nº 8.069/90, sendo ainda decorrente do disposto nos arts. 19 e 100, caput, segunda parte e par. único, incisos IX e X, do mesmo Diploma Legal. 

As instalações físicas da entidade estão em condições adequadas de: 
Habitabilidade Sim (   ) Não (   ) 
Higiene Sim (   ) Não (   ) 
Salubridade  Sim (   ) Não (   ) 
Segurança Sim (   ) Não (   ) 
Dormitórios: 
Há leitos disponíveis para todos os acolhidos? Sim (   ) Não (   ) 
Os dormitórios apresentam boas condições de higiene? Sim (   ) Não (   ) 
As roupas de cama são adequadas e limpas? Sim (   ) Não (   ) 
Há iluminação adequada nos dormitórios? Sim (   ) Não (   ) 
Há condições adequadas de ventilação nos dormitórios? Sim (   ) Não (   ) 
Os acolhidos têm espaço próprio para guarda de objetos pessoais?   Sim (   ) Não (   ) 
Existe separação por idade e sexo? Sim (   ) Não (   ) 
 
Como ocorre tal separação?__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Banheiros: Sim (   ) Não (   ) 
Apresentam boas condições de higiene e limpeza? Sim (   ) Não (   ) 
Os internos contam com produtos básicos de higiene? Sim (   ) Não (   ) 
Há chuveiros com água quente? Sim (   ) Não (   ) 
 
O banho é individual, respeitando a intimidade de cada acolhido, ou realizado em ambiente aberto, de forma 
coletiva?_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 
Cozinha: 
Apresenta boas condições de higiene e limpeza? Sim (   ) Não (   ) 
Os equipamentos e utensílios são higienizados? Sim (   ) Não (   ) 
A alimentação preparada é de boa qualidade? Sim (   ) Não (   ) 
O cardápio é balanceado? Sim (   ) Não (   ) 
O lixo é separado da área de preparo de alimentos?   Sim (   ) Não (   ) 
Qual o número de refeições diárias? 02 (   ) 03 (   ) 04 (   ) 05 (   ) 
Refeitório:   

Apresenta boas condições de higiene e limpeza? Sim (   ) Não (   ) 
Despensa:   
Apresenta boas condições de higiene e limpeza? Sim (   ) Não (   ) 
A estocagem de alimentos é feita adequadamente? Sim (   )  
Há controle de qualidade e validade dos alimentos? Sim (   )  
Farmácia:   
Apresenta boas condições de higiene e limpeza?              Sim (   ) Não (   ) 
A estocagem de medicamentos é feita adequadamente?          Sim (   ) Não (   ) 
Há estoque de medicamentos controlados?            Sim (   ) Não (   ) 
Há livro de controle de psicotrópicos?     Sim (   ) Não (   ) 
Há fichas de controle de entrada/saída de medicamentos? Sim (   ) Não (   ) 
Área de lazer:   
Apresenta boas condições de higiene e limpeza?               Sim (   ) Não (   ) 
Possui equipamentos adequados e seguros? Sim (   ) Não (   ) 
 
Das finanças da Entidade7: 

A Entidade recebe verbas: 
do Município Sim (   ) Não (   ) Valor: R$  
do Estado Sim (   ) Não (   ) Valor: R$  
da União Sim (   ) Não (   ) Valor: R$  
ONGs  Sim (   ) Não (   ) Valor: R$  
Doações particulares     Sim (   ) Não (   ) Valor: R$  
A Entidade possui assistência jurídico-contábil? Sim (   ) Não (   ) 
A prestação de contas foi aprovada?  Sim (   ) Não (   ) 
 
Comprovar e/ou justificar: ___________________________________________________________________  
_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
                                                 
7
 ˇ   Vale aqui mencionar que, por força do disposto no art. 90, caput, da Lei nº 8.069/90, “as entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias 
unidades”, pelo que os recursos públicos destinados às entidades não governamentais não poderão ser utilizados para sua manutenção. Os recursos públicos, seja oriundos do Fundo 
Especial para a Infância e Adolescência - FIA, seja do orçamento público, poderão ser destinados apenas aos programas de atendimento em execução por tais entidades, que para tanto 
deverão elaborar planos de aplicação de recursos e deverão prestar contas, na forma do disposto no art. 96, da Lei nº 8.069/90 e disposições relativas à utilização e controle de recursos e 
gastos públicos. Quanto aos recursos repassados pelo FIA, por força do disposto no art. 260, §4º, da Lei nº 8.069/90, cabe à Promotoria de cada comarca definir a forma de fiscalização. 

 
Em havendo repasses de recursos públicos (inclusive quando provenientes dos Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente), anexar Planos de Ação e de 
Aplicação apresentados e aprovados pelos respectivos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e CMAS. 
 
Observações gerais: 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
VII – RELAÇÃO DE CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES ACOLHIDOS (POR ORDEM DE ANTIGUIDADE NA ENTIDADE) – (anexar cópia 
da Guia de Acolhimento conforme art. 101, §3º, da Lei nº 8.069/90)8: 
 
1 - Nome: 
   - Sexo: 
   - Data de nascimento: 
   - Filiação: 
   - Data do acolhimento: 
  
2 - Nome: 
   - Sexo:  
   - Data de nascimento: 
   - Filiação: 
   - Data do acolhimento: 
 
Etc... 
Barbacena, ____ /____/_________ 
 
 
 

                                                 
8
 ˇ   Em complemento, vide anexo relativo aos elementos mínimos a serem considerados para fins de análise da situação jurídica de cada criança ou adolescente acolhido. 

 
________________________________________ 
Técnico Responsável pela visita 
 
 
 
_________________________________________ 
Técnico Responsável pela visita 
 

 

  
 

 
 
 
 

LISTA DE VERIFICAÇÕES DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE REGISTRO DE ENTIDADES E INSCRIÇÃO DE 
PROGRAMAS: 

Documentos Entregues Conferência 
Anexos I e II preenchidos e assinados  
Atestado de Antecedentes Criminais da Diretoria expedidos pela Justiça Estadual e Federal;  
Balanço Financeiro do último ano do Exercício Fiscal;  
Cartão CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas  (atualizado)  
Certidão Negativa de Débito do INSS (CND);  
Certidão Negativa de Débitos do Ministério do Trabalho e Emprego (caso a Entidade 
desenvolva programas de aprendizagem e educação profissional) 

 

Certificado de Regularidade do FGTS-CRF;   
Contrato e extrato de conta corrente da Instituição  
(caso tenha captação de recursos telemarketing)  

 

Cópia da Ata de Eleição da atual Diretoria registrada em Cartório  
Cópia da Certidão de Regularidade da Receita Federal, Estadual e Municipal   
Cópia de RG e CPF do Representante Legal da Entidade e dos membros da Diretoria  
Cópia do Alvará da Vigilância Sanitária (atualizado)  
Cópia do Certificado de Registro no CMAS (atualizado)  
Cópia do Estatuto Social da Entidade registrado em cartório;  
Declaração da Entidade, impressa em papel timbrado, quanto ao devido cumprimento da Lei 
8.069/90,  

 

Declaração de idoneidade de todos os integrantes do quadro de pessoal da Entidade,   
Declaração de que os Diretores não são remunerados, assinada pelo Representante Legal da 
Entidade; 

 

Plano de Ação a ser desenvolvido pela Entidade   
Projeto dos Programas a serem inscritos em concordância com a Lei 8.069/90   
Projeto mínimo de combate ao incêndio;  
Proposta Socioeducativa contendo a fundamentação conceitual acerca do trabalho desenvolvido  
Relação numérica dos atendidos por faixa etária e sexo separado por programa de atendimento. 
(caso seja Programa de acolhimento institucional, acrescentar relação nominal) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO  V 
ROTEIRO PARA VISITAS ÀS ENTIDADES DE ACOLHIMENTO 

(conforme artigos 90 e 95 da Lei 08.069/90)1. 
 
Data da visita:____/____/________   Horário: _________________________________________________ 
Atendido por:____________________________________________________________________________ 
 
I - DADOS DA ENTIDADE: 
 
Nome: CNPJ: 
Endereço: Rua: Nº 
Bairro: Cidade: CEP: 
Telefones: (32) (32) 
Email: 
Diretor /Presidente: 
 
Registro da Entidade e do programa junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente2? 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Comprovar através da juntada de certidão ou documento idôneo: _____________________________________  
(atentar para o prazo de validade do registro, ex vi do disposto no art. 91, §2º, da Lei nº 8.069/90); 
 
A Entidade é reconhecida como de Utilidade Pública? Sim  Não 
                                                 
1
 ˇ   O presente roteiro é destinado a avaliar as condições de atendimento das entidades. O outro modelo fornecido está mais voltado à análise da situação jurídica das 
crianças/adolescentes acolhidos. Importante mencionar que, em qualquer caso, a fiscalização das entidades de acolhimento, assim como de outras entidades governamentais ou não 
governamentais que atendem crianças e adolescentes, por força do disposto no art. 95, da Lei nº 8.069/90, é de responsabilidade do Ministério Público, do Conselho Tutelar e do Poder 
Judiciário, sendo que caso detectada alguma irregularidade, poderá ser instaurado procedimento judicial específico com vista à sua apuração e solução (conforme arts. 191 a 193, da Lei 
nº 8.069/90), com a possibilidade de aplicação das medidas previstas no art. 97, do mesmo Diploma Legal. A fiscalização poderá ser ainda realizada em parceria com outros órgãos, como 
é o caso da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, Secretaria Municipal da Assistência Social (ou equivalente) etc.
 
2
 ˇ   O registro tanto da entidade quanto do programa de atendimento que a mesma desenvolve junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou, 
na falta deste, junto ao Juizado da Infância e Juventude, é obrigatório, na forma do disposto nos arts. 90, par.  único; 91 e 261, caput, da Lei nº 8.069/90, se constituindo em verdadeira 
conditio sine qua non para seu funcionamento. Importante também não perder de vista que o art. 90, §3º, da Lei nº 8.069/90 prevê a necessidade de reavaliação dos programas de 
atendimento a crianças e adolescentes em execução no máximo a cada 02 (dois) anos, e o art. 91, §2º, do mesmo Diploma Legal prevê que o prazo máximo de validade do registro da 
própria entidade junto ao CMDCA é de 04 (quatro) anos. Assim sendo, deve haver a renovação periódica do registro tanto da entidade quanto dos programas por esta desenvolvidos, de 
modo que, de tempos em tempos, sejam aferidas as condições de funcionamento da entidade e da adequação dos programas à política de atendimento à criança e ao adolescente em 
execução no município. 

 
Em caso positivo, como isto ocorre? 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________ 
 
É desenvolvido projeto destinado ao “apadrinhamento afetivo” ou similar?   Sim (   )  Não (   ) 
 
Em caso positivo, como é efetuada a seleção e capacitação das pessoas interessadas? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
É permitida a saída das crianças/adolescentes na companhia de parentes ou “padrinhos” para participação em festas (Natal, Páscoa etc.) ou outras 
atividades?   Sim (   )     Não (   ) 
 
Em caso positivo, como isto ocorre (especificar quais os critérios e esclarecer se há autorização judicial)? 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Colocação em família substituta: 
 
O encaminhamento para a colocação em família substituta é feito exclusivamente através do Juízo da Infância e da Juventude?   Sim (   )     Não (   ) 
 
Em caso negativo, quais os critérios e procedimentos que vem sendo adotados pela entidade?6 
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
VI – CONDIÇÕES DE ALOJAMENTO NA UNIDADE: 
 

                                                 
6
 ˇ   Importante mencionar que a colocação de criança ou adolescente em família substituta, em qualquer de suas modalidades (guarda, tutela e adoção), se constitui em 
medida de proteção (conforme art. 101, inciso VIII, da Lei nº 8.069/90), que somente pode ser aplicada pela autoridade judiciária, sendo assim qualquer colocação familiar efetuada 
diretamente pela entidade de acolhimento, sem intervenção da autoridade judiciária, manifestamente ilegal, que não pode ser admitida (podendo mesmo caracterizar a infração 
administrativa prevista no art. 258-B, da Lei nº 8.069/90, sem prejuízo da prática de infração penal). Observe-se ainda que, na forma do disposto no art. 30, da Lei nº 8.069/90, “a 
colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial”. 

_______________________________________________________________________________________ 
 
A entidade realiza programas de reforço escolar com crianças ou adolescentes que apresentam dificuldades de aprendizagem? 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Tais programas se encontram devidamente registrados junto aos órgãos de educação competentes? 
_______________________________________________________________________________________  
 
Quais profissionais são encarregados de sua execução? 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 
Profissionais que atuam na entidade (relacionar os nomes e carga de trabalho semanal)4: 
 
Função Nome Carga horária/semanal 
Assistente social   
Educador   
Educador   
Educador   
Educador   
Fonoaudiólogo   
Nutricionista   
Pedagogo   
Prof. Educação Física   
Psicólogo   
 

                                                 
4
 ˇ   A presença de profissionais das áreas da pedagogia e serviço social, dentre outras, é fundamental para que uma entidade de acolhimento possa funcionar de maneira 
adequada (inteligência do disposto no art. 101, §5º, da Lei nº 8.069/90), sendo admissível a celebração de convênios entre as entidades para obtenção do referido assessoramento técnico 
(desde que haja compatibilidade de horários). É também admissível, especialmente em se tratando de entidades governamentais, a utilização de técnicos que prestem serviço em 
determinados equipamentos públicos, como os CRAS/CREAS e CAPs (sendo mais uma vez verificar a compatibilidade de horários). Em qualquer caso, deve haver a articulação entre as 
entidades e os demais componentes da rede de proteção à criança e ao adolescente que o município tem o dever de instituir e manter. Deve-se procurar extirpar o amadorismo que antes 
imperava no atendimento de crianças e adolescentes abrigadas, que têm direito ao que melhor se lhes puder oferecer, através de atividades recreativas e educacionais tanto dentro quanto 
fora da entidade.
 
 

ANEXO I 
REQUERIMENTO PARA REGISTRO DE ENTIDADE E/OU INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS  

 
 
Ilustríssimo Senhor 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 

Barbacena –MG 

 
Eu _____________________________________________ , portador do RG nº ____________________, expedida pela 
______________________________  e inscrito no CPF sob o nº ____________________, Representante Legal da Entidade denominada 
_______________________________________________, localizada à _____________________________________________________________, nº 
__________; Bairro:____________________,CEP:________________________ requer a V.S.ª que se digne conceder (   ) REGISTRO/(    )INSCRIÇÃO 
nesse Conselho, de acordo com o disposto no artigo 91 da Lei Federal 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto, anexa documentação 
necessária, declarando satisfazer as condições estipuladas na legislação pertinente. 

 

CONTATOS DA ENTIDADE: 
Telefone:______________________ 
E-mail:_________________________ 
 
 
Barbacena,_____de _________________de ________. 
 
 
________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
 

 

 

 

 

 

 

em contrário.

Barbacena, 17 de janeiro de 2017.
Luiz Henrique Alves Donato

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente
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