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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE (CMDCA) DE ALMIRANTE TAMANDARÉ 

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 041/2017

 
Dispõe sobre o formulário-padrão para manifestação
de interesse referente Deliberação 031/2017
CEDCA/PR e dá providencias.

 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –
CMDCA- do município de Almirante Tamandaré, estado do Paraná,
no uso das atribuições dadas pelo artigo 5º da Lei Municipal nº 520/96
e artigo 88 da Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) e:
Considerando a deliberação da 15ª plenária de 20 de outubro de
2017;
Considerando o disposto no artigo 227 da Constituição da República,
que estabelece como dever “da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão”;
Considerando o disposto no artigo 101 do Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990), no qual
estão descritas as medidas protetivas passíveis de serem aplicadas às
crianças, adolescentes e seus familiares, dentre elas aquela prevista no
Inciso VIII, qual seja: inclusão em programas de acolhimento familiar;
Considerando que o § 7º do Inciso 101 do Estatuto da Criança e do
Adolescente preconiza que “O acolhimento familiar ou institucional
ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do
responsável e, como parte do processo de reintegração familiar,
sempre que identificada a necessidade, a família de origem será
incluída em programas oficiais de orientação, de apoio e de promoção
social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o
adolescente acolhido”, devendo portanto os municípios viabilizarem a
implementação de serviços de acolhimento em seu território;
 
RESOLVE:
 
Art.1° - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do Município de Almirante Tamandaré – CMDCA/AT,
estado do Paraná, APROVA a manifestação de interesse à adesão da
Deliberação 031/2017 CEDCA/PR, conforme Formulário-padrão para
Manifestação de Interesse, anexo VI da respectiva deliberação. Esta
tem por objetivo, “Prestar incentivo financeiro, pelo Programa Crescer
em Família, para fomento à implantação e implementação de novos
serviços de ACOLHIMENTO FAMILIAR no Estado do Paraná e
fortalecimento dos já existentes, desde que atendam aos critérios desta
deliberação”.
Art. 2º O repasse do recurso será feito conforme as regras contidas na
Deliberação 031/2017 CEDCA/PR, no valor de cinquenta mil reais
(R$ 50.000,00). A serem repassados do Fundo Estadual para a
Infância e Adolescência – FIA/PR ao Fundo Municipal para a Infância
e Adolescência - FMIA, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CMDCA deliberar acerca destes
recursos, sendo seu uso exclusivo para a implementação de novos
serviços de acolhimento familiar e cofinanciamento dos serviços de
acolhimento familiar já existentes.
Art. 3º Fica a Secretaria Municipal de Família, Desenvolvimento
Social e Cultura, gestora da política de assistência social, responsável
em informar ao CMDCA/AT eventuais alterações no Formulário-
padrão para Manifestação de Interesse aprovado por este colegiado.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.
 
Sala de Reuniões, 20 de outubro de 2017.
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ROBSON FRANCISCO DA COSTA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança edo
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