
 
 

RESOLUÇÃO N.º 77, DE 25 DE MAIO DE 2021 | CMDCA/GOIÂNIA1 

 

Dispõe sobre o Registro das Entidades Não-Governamentais/Organizações da 
Sociedade Civil e da Inscrição dos Programas de Proteção e Socioeducativo, das 
governamentais e não governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, e dá outras providências.  

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO 
DE GOIÂNIA GOIÁS, usando das atribuições que lhe conferem a Lei Municipal n.º 8.483, de 29 de setembro 

de 2006, os incisos II, V, VIII, X e XV, do Art. 2º do Regimento Interno2 e, 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução n.º 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 Inscrição de Programas de Proteção e Socioeducativo das Governamentais e Não-

Governamentais no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Atendimento, e dá 

outras providências; 

CONSIDERANDO o teor da Resolução n.º 164, de 9 de maio de 2014, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente–CONANDA, que dispõe sobre o registro e fiscalização das entidades 
sem fins lucrativos e inscrição dos programas não governamentais e governamentais que tenham por 
objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que a Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, estabelece que as Entidades 

Governamentais e Não-Governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas, especificando os 

regimes de atendimento na forma definida em seu artigo 90, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente; 

CONSIDERANDO que o artigo 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/1990) 

ordena que as entidades Não-Governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

CONSIDERANDO que o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, consoante 

os princípios preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, não pode e não deve fazer acepção 

de Entidades que promovam, defendam e garantam os direitos humanos fundamentais de crianças e 

adolescentes no Município de Goiânia; 

CONSIDERANDO a deliberação, por unanimidade, dos Conselheiros e Conselheiras Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, presentes na 191ª (centésima nonagésima primeira) 

 
1 Publicada no Diário Oficial do Município | DOM Eletrônico | Edição n.° 7589, de 7 de julho de 2021. 
 

2 Resolução n.º 019, de 28 de janeiro de 2009/CMDCA_Dispõe sobre o Regimento Interno do CMDCA/GOIÂNIA. 



 
Plenária/Assembleia do CMDCA/GOIÂNIA e 13ª Plenária Virtual pelo APP ZOOM, realizada no dia 25 de 

maio de 2021; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer procedimentos com vistas ao Registro de Entidades Não-

Governamentais/Organizações da Sociedade Civil e Inscrição de Programas de Entidades Governamentais 

e Não-Governamentais de promoção, defesa e garantia dos direitos fundamentais de crianças e 

adolescentes no Município de Goiânia, Goiás. 

 

CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 2º São objetivos a serem alcançados com a presente Resolução Normativa: 

I- registrar as Entidades Não-Governamentais/Organizações da Sociedade Civil que desenvolvam 

programas de promoção, garantia e defesa dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes; 

II- inscrever os programas de Entidades Governamentais e Não-Governamentais/OSC voltados à 

promoção, defesa e garantia dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes; 

III- subsidiar a criação de programas que atendam às exigências do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

IV- propiciar o mapeamento das Entidades/OSC que desenvolvem ações voltadas para crianças e 

adolescentes em Goiânia; e 

V- proceder ao mapeamento das Entidades Governamentais/OSC e Não-Governamentais, sem 

fins lucrativos, que façam a intermediação do trabalho de adolescentes, promova o trabalho educativo e 

ofereçam cursos de profissionalização e aprendizagem. 

 

CAPÍTULO II 

DO REGISTRO E INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS/OSC 

 
 

Art. 3º Corresponde ao procedimento de registrar junto ao CMDCA/GOIÂNIA as Entidades/OSC 

que tenham por objetivos o desenvolvimento de ações voltadas especificamente para a promoção, garantia 

e defesa dos direitos humanos fundamentais de crianças e adolescentes, tendo entre seus objetivos 

estatutários a atuação com as garantidas e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, por meio de: 

I- desenvolvimento de ações que contribuam para formulação e implementação de programas e 

políticas públicas voltados especificamente para crianças e adolescentes; 



 
II- execução direta de programas de proteção e/ou socioeducativo nos termos dos artigos 90 e 

91 da Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990; 

III- execução direta de programas de acolhimento institucional de crianças e adolescentes nos 

termos do que prescreve o Estatuto da Criança e do Adolescente, dos Planos Nacional, Estadual e Municipal 

de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 

Comunitária e demais legislações vigentes; 

IV- ações de defesa judicial e extrajudicial de direitos e interesses individuais homogêneos, 

difusos e coletivos garantidos e previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente; 

V- programas e/ou projetos que promovam e defendam os direitos humanos de crianças e 

adolescentes e encaminhem providências nos casos de ameaças ou violações dos mesmos; 

VI- promoção de atividades educativas e campanhas sobre direitos básicos, individuais ou 

coletivos de crianças e adolescente, além do engajamento social, empresarial e de empreendedorismo em 

propostas para a solução de problemas com o público-alvo, por meio de ações exemplares que possam 

ser disseminadas e multiplicadas; 

VII- ações que promovam a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros 

valores universais a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições 

de liberdade e de dignidade das crianças e adolescentes; e 

VIII- Programas de Aprendizagem que garantam o pleno desenvolvimento, o preparo para o 

exercício da cidadania, a qualificação e a promoção da integração para o mundo do trabalho de 

adolescentes, a partir dos quatorze anos na condição de “adolescentes aprendizes”, como ordena o inciso 

XXXIII, do artigo 7º da Carta Magna de 1988: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 

menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de quatorze anos”. 

§ 1º Para fins de registro da Entidade Não-Governamental/OSC que trata o caput deste artigo, não 

será exigida a execução de todas as ações descritas nas alíneas deste artigo. 

§ 2º 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 nas Resoluções, Portarias, Tratados, Convenções, Constituição Federal, ECA e demais 

legislações vigentes, além do respeito à condição peculiar do adolescente como pessoa em 

desenvolvimento e dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. 

Art. 4º O Registro das Entidades Não-Governamentais/OSC terá validade de 4 (quatro) anos, 

podendo ser renovado por igual período, mediante análise e deliberação pela plenária do CMDCA/GOIÂNIA, 

motivado por parecer elaborado pela sua Equipe Técnica, após visita e análise da documentação da Entidade 

Requerente. 

 

CAPÍTULO III 

DA INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS E/OU PROJETOS 
 



 
Art. 5º A Inscrição dos Programas e/ou Projetos das Entidades Governamentais e Não- 

Governamentais/OSC deverá ser realizado quando de sua implementação, devendo ser renovados a cada 4 

(quatro) anos, observados os requisitos de inscrição previstos na presente Resolução. 

Art. 6º As alterações, criação ou extinção de programas e/ou projetos deverá ser imediatamente 

comunicada ao CMDCA/GOIÂNIA. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS REQUISITOS PARA REGISTRO DE ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS/OSC 

 
 

Art. 7º São requisitos para Registro de Entidades Não-Governamentais no CMDCA/GOIÂNIA: 

I- ofereça instalações físicas compatíveis com o Regime proposto, em condições adequadas de 

habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; 

II- apresente plano(s) compatível(is) com os princípios estabelecidos pelo ECA; 

III- esteja regularmente constituída; 

IV- não tenha em seus quadros pessoas inidôneas; 

V- que se comprometa em adequar e cumprir as resoluções e deliberações expedidas pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, relativas à modalidade de atendimento 

prestado; 

VI- conste nas finalidades estatutárias da entidade o atendimento à criança e/ou adolescente; e 

VII- apresente a documentação exigida pelo CMDCA/GOIÂNIA. 

Art. 8º As entidades que desenvolvem Programas de Aprendizagem para adolescentes aprendizes 

devem observar, além dos requisitos previstos no artigo 10 desta Resolução, as normas estabelecidas na 

Portaria n.º 723, de 23 de abril de 2012, do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE3 com suas alterações 

posteriores, e, demais legislações que regulamentam a matéria. 

§ 1º Os conteúdos básicos dos cursos profissionalizantes deverão conter noções de direito e 

cidadania, meio ambiente, ética, relações do trabalho, relações interpessoais, língua portuguesa e novas 

tecnologias. 

§ 2º Deverá ser assegurado ao adolescente aprendiz acompanhamento sistemático por equipe 

interdisciplinar, visando sua inserção e o seu pleno desenvolvimento no mundo do trabalho, bem como no 

desligamento do Programa. 
 

 

 

 

 
3 Alterada pela PORTARIA MTB Nº 634 DE 09.08.2018. Disponível em: < PORTARIA DO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 

MTE N 723 DE 23042012 (normaslegais.com.br) > Acesso em: 22 maio 2021. 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-723-2012.htm
http://www.normaslegais.com.br/legislacao/portaria-mte-723-2012.htm


 
CAPÍTULO V 

DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REGISTRO E INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS E/OU PROJETOS 

DE ENTIDADES NÃO-GOVERNAMENTAIS 
 

 

Art. 9º São documentos exigidos para as Entidades Não-Governamentais devidamente 

constituídas e em funcionamento no Município de Goiânia, Goiás: 

I- requerimento em papel timbrado da Entidade (conforme modelo disponibilizado pelo 

CMDCA/GOIÂNIA), dirigido ao(a) Presidente do CMDCA/GOIÂNIA, solicitando registro para funcionamento 

e inscrição dos programas (em duas vias), assinado pelo representante legal (anexo I); 

II- cópia da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço atualizado, de todos os 

membros da Diretoria da Entidade; 

III- declaração de idoneidade, assinada por todos os membros da Diretoria da Entidade, conforme 

preconiza a alínea “d” do § 1º do art. 91, do Estatuto da Criança e do   Adolescente, (modelo no anexo IV); 

IV- cópia do CNPJ (atualizado); 

V- cópia atualizada da Ata de Eleição da Diretoria da Entidade, devidamente averbada no Cartório 

competente; 

VI- cópia do Estatuto Social da Entidade, devidamente registrado no Cartório competente; 

VII- relação nominal das crianças e adolescentes atendidas contendo, nome completo, data de 

nascimento, número do CPF (se houver), nome do responsável legal, telefone de contato e e-mail (se 

houver), anexo III; 

VIII- plano de Trabalho descrevendo os programas e/ou projetos a serem inscritos, em 

consonância com a Lei 8.069/1990, contendo título, regime de atendimento, identificação, diagnóstico da 

realidade atendida, justificativa, objetivos, procedimentos metodológicos, público-alvo, metas a cumprir, 

critérios para inserção e desligamento, recursos financeiros, humanos, físicos e materiais, processo de 

avaliação e política deformação dos profissionais, convênios/parceiros, contemplando projeção dos 

atendimentos por 2 (dois) anos (anexo II);  

IX- fotos que descrevam o local que ocorrem os atendimentos, bem como dos atendimentos 

sendo executados, no máximo 10 (dez) imagens; 

X- para Entidades que desenvolvem Programa de Acolhimento Institucional ou Acolhimento de 

qualquer forma de crianças e adolescentes, aqui contempladas as de iniciação esportiva, apresentar cópia 

do Atestado da Vigilância Sanitária e do Certificado de Conformidade - CERCON do Corpo de Bombeiros 

Militar, podendo ser aceito o protocolo de solicitação, que nesse caso, será acompanhado pelo 

CMDCA/GOIÂNIA e assim que expedido o documento pelo órgão compatível, ser anexado ao processo de 

registro; 



 
XI- para Entidades que desenvolvem Programa de Acolhimento Institucional, apresentar o Plano 

Político Pedagógico contemplando a metodologia de atendimento e os encaminhamentos educacionais dos 

usuários acolhidos; e 

XII- para Entidades que desenvolvem o Programa de Aprendizagem, ou seja, programas de 

educação profissional para adolescentes aprendizes, apresentar relação dos cursos de profissionalização 

oferecidos para adolescentes aprendizes, fazendo constar as seguintes informações: programa, carga 

horária, duração, data de matrícula, número de vagas oferecidas, idade dos participantes. 

Art. 10. As entidades que desenvolvem Programas de Aprendizagem para adolescentes aprendizes 

devidamente inscritas no CMDCA/GOIÂNIA, deverão no prazo de três meses, após o início de suas 

atividades, apresentar relatório, contendo: 

I- relação dos estabelecimentos e/ou órgão que contrataram os adolescentes aprendizes; 

II- ramo de atividades dos estabelecimentos e/ou órgãos; 

III- curso profissionalizante oferecido com informações do seu início e término; e 

IV- relação nominal de aprendizes contratados. 

§ 1º A entidade que não cumprir o estabelecido neste artigo terá a inscrição do Programa de 

Aprendizagem suspensa até a apresentação do referido relatório. 

§ 2º decorridos 90 (noventa) dias, sem apresentação do Relatório de que trata o ‘caput’ desse 

artigo, contados a partir do início das atividades, será automaticamente cancelada a inscrição do Programa 

de Adolescentes Aprendizes no CMDCA/GOIÂNIA, que deverá comunicá-la aos órgãos competentes de 

fiscalização das Entidades para os fins do que prescreve o artigo 191, do ECA. 

§ 3º Cancelada a inscrição do Programa da Entidade, se sanadas as irregularidades detectadas, 

poderá requerer nova inscrição do programa ao CMDCA/GOIÂNIA nos termos desta Resolução. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS 
 
 

Art. 11. São documentos exigidos para inscrição de programas de Entidades Governamentais: 

I- requerimento em papel timbrado da Entidade, dirigido ao(a) Presidente do CMDCA/GOIÂNIA, 

solicitando registro para funcionamento e inscrição dos programas (em duas vias), assinado pelo 

representante legal (Presidente da Entidade), (anexo I); 

II- cópia do CNPJ (atualizado) do órgão governamental responsável pelo Programa; 

III- cópia do Ato de Nomeação do Dirigente do órgão governamental e da Diretoria da Unidade 

que desenvolve o Programa, devidamente publicado no Diário Oficial; 

IV- cópia do Plano Pedagógico, para programas que desenvolvem atividades com acolhimento; e 



 
V- cópia dos programas e/ou projetos a serem inscritos, em consonância com a Lei n.º 

8.069/1990, contendo título, regime de atendimento, identificação, diagnóstico da realidade atendida, 

justificativa, objetivos, procedimentos metodológicos, metas a cumprir, critérios para inserção e 

desligamento, número de vagas oferecidas, faixa etária a ser atendida, recursos financeiros, humanos, 

físicos e materiais, processo de avaliação e política de formação dos profissionais, convênios/parceiros. 

 

CAPÍTULO VII 

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

 
 

Art. 12. O pedido de Registro e Inscrição das Entidades Não-Governamentais e/ou somente 

Inscrição dos programas das Entidades Governamentais, deverá ser protocolado na Secretaria Executiva do 

CMDCA/GOIÂNIA que o autuará e dará andamento de acordo com as normas internas. 

Parágrafo único. O Plenário do CMDCA/GOIÂNIA constituirá, entre seus membros titulares e 

suplentes, a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Registro de Entidades, que encarregará de 

analisar previamente os documentos, após visita técnica, emitindo parecer sobre o entendimento e 

sugerindo Deferimento ou Indeferimento do Registro, com justificativa. 

Art. 13. Compete à Equipe Técnica do CMDCA/GOIÂNIA realizar visitas às Entidades requerentes 

do Registro, Inscrição e/ou Renovação de Atestado de Funcionamento, para elaboração de parecer técnico, 

podendo ser acompanhada por Conselheiros(as) titulares e suplentes, bem como requisitar apoio técnico 

de outras especialidades, que entenderem necessárias, à Presidência do CMDCA/GOIÂNIA. 

§ 1º Em relação às Entidades que desenvolvem programas para adolescentes aprendizes, deverá 

ser analisado se o plano de trabalho e toda a documentação apresentada estão em conformidade com a 

legislação em vigor, em especial da Lei Federal n.º 8.069/1990; dos artigos 402 a 441 do Decreto-Lei n.º 

5.452, de 1º de maio de 1943 – CLT, do Decreto n.º 9.579, de 22 de novembro de 2018 e desta Resolução.  

§ 2º A Equipe Técnica e a Comissão de Registro do CMDCA/GOIÂNIA poderão solicitar relatórios 

e informações complementares, parecer técnico dos órgãos da administração direta e indireta em nível 

municipal, bem como documentações complementares que se julgar necessário, diante da análise 

processual. 

Art. 14. Deferidas as solicitações pelo Colegiado do CMDCA/GOIÂNIA, em caso de Registro inicial 

ou reanalise de Renovação em casos específicos definidos nesta Resolução, a Secretaria Executiva do 

Conselho, conforme modelo aprovado pelo CMDCA/GOIÂNIA, expedirá: 

a) “certificado de Registro e Inscrição de Programas”, para as Entidades Não-Governamentais; 

b) “certificado de Inscrição de Programas” para as Entidades Governamentais; e 

c) “atestado de Funcionamento” para ambas. 

§ 1º Os documentos relacionados nas alíneas “a”, “b” e “c” no caput deste artigo, serão assinados 

pelo(a) Presidente do CMDCA e/ou nas suas ausências e impedimentos pelo substituto imediato. 



 
§ 2º O Registro terá validade de 4 (quatro) anos, cabendo ao CMDCA/GOIÂNIA, periodicamente 

reavaliar o cabimento de sua renovação, podendo ser revogado a qualquer momento caso a Entidade viole 

os princípios preconizados no ECA, assegurado o direito da ampla defesa. 

§ 3º O Atestado de Funcionamento terá validade de 2 (dois) anos, cabendo ao CMDCA/GOIÂNIA, 

periodicamente reavaliar o cabimento de sua renovação, podendo ser revogado a qualquer momento caso 

a Entidade viole os princípios preconizados no ECA, assegurado o direito da ampla defesa. 

§ 4º Os pedidos de renovação de Registro, Inscrição e de Atestado de Funcionamento deverão 

ser requeridos na forma prevista nesta Resolução. 

§ 5º As Entidades são obrigadas a comunicar imediatamente ao CMDCA/GOIÂNIA a extinção ou 

mudança de finalidade de suas ações para a devida alteração dos termos do Atestado de Funcionamento e 

a necessária comunicação aos órgãos de fiscalização, a saber: Conselhos Tutelares, Ministério Público e 

Juizado da Infância e da Juventude. 

Art. 15. Os Requerimentos de Registros de Entidade Não-Governamentais e Inscrição de 

Programas de Entidades Governamentais e Não-Governamentais, terão prazo máximo de 90 (noventa) dias 

para tramitação e deliberação pela Comissão de Orçamento, Finanças e Registros de Entidades – COFRE, 

contados da data do protocolo de apresentação da documentação pela Entidade Requerente, exceto quando 

houver necessidade de diligências por inconsistências na documentação protocolada pela Entidade, 

hipótese em que, o prazo máximo de 90 (noventa) dias serão acrescidos dos dias decorridos para o 

saneamento das diligências suscitadas pela COFRE. 

§ 1º Decorridos o prazo estipulado no caput deste artigo, sem manifestação da Equipe Técnica e 

deliberação pela Plenária do CMDCA/GOIÂNIA, em relação ao Requerimento de Registro e Inscrição de 

Programas, o CMDCA/GOIÂNIA ficará obrigado a expedir os documentos requeridos pela Entidade, sem 

prejuízo de sua revogação, a qualquer momento, nos termos do artigo 91, do ECA e desta Resolução. 

§ 2º Para fins de renovação do Registro das Entidades, Inscrição de Programas das Entidades 

Governamentais e Não-Governamentais, bem como da renovação do Atestado de Funcionamento, fica 

dispensada a manifestação e deliberação da plenária do CMDCA/GOIÂNIA, exceto, se provocada pela 

Presidência do Colegiado, ouvida a Equipe Técnica do CMDCA/GOIÂNIA, quando detectado qualquer 

condição que justifique a apreciação da Plenária. Caso mantenha-se as características ou mesmo pequenas 

alterações que não impactem no Registo, Inscrição de Programas e Atestado de Funcionamento vincendo 

(está por vencer), a renovação será consecutiva a apresentação dos documentos, análise e manifestação da 

COFRE. 

Art. 16. Os Requerimentos de renovação de Registro, Inscrição de Programas e renovação de 

Atestado de Funcionamento, deverão ser protocolados na Secretaria Executiva do CMDCA/GOIÂNIA, no 

prazo de 90 (noventa) dias antes do seu vencimento, munidos de documentação atualizada conforme 

disposto nos parágrafos seguintes deste artigo. 

§ 1º Para os Requerimentos de renovação do Atestado de Funcionamento, expedidos com 

validade de 2 (dois) anos, para as Entidades Não-Governamentais, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos: 



 
I- requerimento de renovação de Atestado de Funcionamento dirigido ao(a) Presidente do 

CMDCA/GOIÂNIA, conforme modelo fornecido pelo CMDCA/GOIÂNIA; 

II - relatório das atividades desenvolvidas nos 2 (dois) anos anteriores, preferencialmente 

compatível com o Plano de Trabalho apresentado quando do último pedido de registro/renovação, a ser 

comparado pela Equipe Técnica e membros da Comissão de Registro do CMDCA/GOIÂNIA (anexo V); 

III- documentos dos incisos IV, VIII, X, XI e XII do artigo 9º desta Resolução, dentre as entidades 

que a compõe; 

IV- caso tenha alterado membros da Diretoria, apresentar documentos dos incisos II e III do artigo 

9º desta Resolução; 

V- caso tenha alterado a Ata de eleição da Diretoria, com novo mandato, apresentar cópia do 

documento registrado em Cartório; 

VI- caso tenha alterado o Estatuto da Entidade, apresentar cópia do documento atualizado 

registrado em Cartório; 

VII- relação atualizada das crianças e adolescentes atendidas, nos moldes do inciso VII do artigo 

9º desta Resolução; e 

VIII- caso tenha alterado a estrutura física de atendimento da Entidade, atualizar com fotos dos 

espaços, com no máximo 10 (dez) imagens. 

§ 2º Para os Requerimentos de renovação do Atestado de Funcionamento, expedidos com 

validade de 2 (dois) anos, dos Programas das Entidades Governamentais, deverão ser apresentados os 

documentos atualizados, no que couber devido à natureza das Entidades Governamentais, relacionados no 

§ 1º, deste artigo, acrescido do: 

I- relatório das atividades desenvolvidas nos 2 (dois) anos anteriores, preferencialmente, 

compatível com o Plano de Trabalho apresentado quando do último pedido de registro/renovação, a ser 

comparado pela Equipe Técnica e pela Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Registro de 

Entidades – COFRE, do CMDCA/GOIÂNIA (anexo V). 

§ 3º Caso as Entidades Governamentais e Não-Governamentais deixem vencer o Registro e /ou 

Atestado de funcionamento sem a devida protocolização de renovação, ficará em situação pendente de 

regularização até que os responsáveis legais das Entidades, manifestem pela renovação. 

§ 4º Anualmente, preferencialmente, na última reunião ordinária do CMDCA/GOIÂNIA, a Secretaria 

Executiva apresentará relatório das Entidades registradas, com as datas de vencimento dos Registros e 

Atestado de Funcionamento, para conhecimento do Colegiado. 

§ 5º Os Requerimentos de renovação de Registro, Inscrição de Programas e renovação de 

Atestado de Funcionamento, deverão ser expedidos pela Secretaria Executiva do CMDCA/GOIÂNIA, no 

prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir do dia do requerimento, protocolado neste Colegiado. 

Art. 17. Cabe à Secretaria Executiva do CMDCA/GOIÂNIA manter atualizado banco de dados, 

acerca do cadastro de Registro e Inscrição dos Programas das Entidades, contendo a sua identificação com 



 
as seguintes informações: nome, endereço, telefone, e-mail, número do CNPJ, nome do representante 

legal, natureza jurídica e regimes/programas de atendimento. 

§ 1º O registro das inscrições dos programas, especificando os regimes de atendimento, das 

Entidades Não-Governamentais e Governamentais, e, de suas alterações posteriores, deverão ser 

imediatamente comunicados aos Conselhos Tutelares e aos(às) Juízes(as) da Justiça da Infância e da 

Juventude da Comarca de Goiânia, Goiás, pela Secretaria Executiva do CMDCA/GOIÂNIA com a anuência 

do(a) Presidente CMDCA/GOIÂNIA. 

§ 2º Os processos abertos de pedidos de registro e renovação poderão ser convertidos em 

diligências a pedido da Secretaria Executiva, Equipe Técnica, COFRE, por deliberação da Plenária do 

CMDCA/GOIÂNIA, e/ou por inconsistências na documentação protocolada pela Entidade Governamental ou 

Não-Governamental, em decisão devidamente fundamentada. 

§ 3º Caso a diligência seja de responsabilidade da Entidade Governamental ou Não-

Governamental, para complementação de documentos ou esclarecimentos das inconsistências suscitadas 

na análise do processo, esta deverá ser notificada por escrito e/ou pelo e-mail cadastrado no requerimento, 

para cumprimento das diligências requeridas pela COFRE, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis 

por mais 30 (trinta) dias, devidamente fundamentado. Findados os prazos fixados neste parágrafo, o 

Processo será arquivado pela COFRE, após notificação da Entidade Requerente e comunicação na Plenária 

do CMDCA. 

§ 4º Discordando a Entidade do arquivamento do Requerimento pela COFRE, poderá recorrer à 

plenária do CMDCA/GOIÂNIA, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data da sua notificação. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA NEGAÇÃO, SUSPENSÃO E CASSAÇÃO DO REGISTRO E/OU INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS 

 

Seção I  

Da Negação 

 
 

Art. 18. Será negado, após análise da COFRE e deliberação da plenária do CMDCA/GOIÂNIA, os 

Requerimentos de Registro e/ou Inscrição de Programas, às Entidades que: 

I- não ofereçam instalações físicas compatíveis com o Regime proposto, em condições adequadas 

de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; 

II- não apresentem Plano de Trabalho compatível com os princípios do Estatuto da Criança e do 

Adolescente ou não condizente com a realidade detectada pela visita técnica ou demais documentos 

apresentados; 

III- estejam irregularmente constituídas; 

IV- tenham em seus quadros pessoas inidôneas; e 

V- não cumprirem os requisitos estabelecidos nesta Resolução. 



 
Parágrafo único. Das decisões de indeferimento de Requerimento de Registro e/ou Inscrição de 

Programas de que trata o caput deste artigo, cabe recurso ao CMDCA/GOIÂNIA, no prazo de 10 (dez) dias 

úteis, contados a partir da publicação do resultado da decisão e notificação da Entidade Requerente. 

 

Seção II 

Da Suspensão 
 
 

Art. 19. O Registro e/ou Inscrição de Programas poderá ser suspenso quando a Entidade: 

I- apresentar irregularidades técnicas ou administrativas incompatíveis com os princípios 

preconizados no Estatuto da Criança e do Adolescente e na presente Resolução; 

II- interromper suas atividades por período superior a 6 (seis) meses, sem motivo justificado; e 

III- deixar de executar o(s) Programa(s) inscrito(s). 

§ 1º Estando comprovadas as irregularidades na Entidade Não-Governamental e/ou 

Governamental, será fixado prazo pela Plenária do CMDCA/GOIÂNIA, assegurada a ampla defesa aos seus 

dirigentes, para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, não será aplicada 

nenhuma penalidade à Entidade. 

§ 2º Esgotados os prazos para remoção das irregularidades, sem justificativas fundamentadas da 

Entidade e persistindo com as irregularidades identificadas, o CMDCA/GOIÂNIA comunicará o Ministério 

Público e/ou o Conselho Tutelar da circunscrição geográfica correspondente, para os fins do artigo 191, 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, sem prejuízo da aplicação das medidas administrativas previstas 

neste artigo e no artigo 20, desta Resolução. 
 

Seção III 

Da Cassação 
 

 

Art. 20. O Registro e/ou Inscrição de Programas será cassado quando a Entidade: 

I- deixar de atender às exigências que motivou a suspensão; 

II- quando for comunicada a sua extinção; e 

III- apresentar irregularidades que extrapolem a penalidade de suspensão. 

Art. 21. Quando o Registro e/ou Inscrição de Programas for negado, suspenso ou cassado, o 

CMDCA/GOIÂNIA fará comunicação à autoridade judiciária, ao Ministério Público e aos Conselhos Tutelares 

do Município de Goiânia, Goiás. 
 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 
 

 



 
Art. 22. A concessão do Registro para funcionamento das Entidades Não-Governamentais de 

atendimento à criança e ao adolescente, bem como do Atestado de Funcionamento dos Programas ou 

Projetos das Entidades Governamentais e Não-Governamentais, somente poderá ocorrer após rigorosa 

observância da taxionomia (ciência ou técnica de classificação) dos programas e regimes estabelecidos 

nesta Resolução. 

Art. 23. À Entidade que for concedido Registro, será fornecida Certificação de acordo com a 

categoria em que for inscrita. 

Art. 24. Ao Programa ou Projeto que funcione em Goiânia, Goiás, será fornecida o Atestado de 

Funcionamento pelo CMDCA/GOIÂNIA. 

Art. 25. Os atos de concessão, negação, suspensão ou cassação do Registro e/ou Atestado de 

Funcionamento serão publicados no Diário Oficial do Município e comunicados ao Ministério Público, 

Juizado da Infância e da Juventude e Conselhos Tutelares. 

Art. 26. Os Conselhos Tutelares deverão promover a fiscalização dos programas desenvolvidos 

pelas Entidades Governamentais e Não-Governamentais, nos termos do que dispõe o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e no art. 3º, da Resolução n.º 164, de 9 de maio de 2014, do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente–CONANDA. 

Art. 27. Para efeitos da presente Resolução, serão utilizados formulários específicos, aprovados 

pela plenária do CMDCA/GOIÂNIA. 

Art. 28. As Entidades Não-Governamentais que já executam Programas de Aprendizagem para 

adolescentes aprendizes e que não tenham seus programas atualizados, terão o prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados da publicação desta Resolução para procederem à Inscrição ou atualização dos seus 

programas nos termos desta Resolução. 

Art. 29. As Entidades Governamentais e Não-Governamentais das áreas de Educação, Saúde, 

Esporte, Cultura e Lazer, que desenvolvem programas e/ou projetos de garantia e defesa dos direitos 

humanos fundamentais de crianças, adolescentes e jovens, poderão requerer o Registro e a Inscrição dos 

seus Programas na Secretaria Executiva do CMDCA/GOIÂNIA, para fins de expedição do Registro e do 

Atestado de Funcionamento, instruídos com a documentação exigidas nesta Resolução. 

Art. 30. Os pedidos de Registro e Renovação de Registro, protocolados, em tramitação e não 

concluídos até a data da publicação desta Resolução, seguirão os trâmites da Resolução n.º 47, de 13 de 

maio de 2014, revogada conforme disposto no art. 31 desta Resolução. 

Art. 31. Ficam revogados os artigos 1º ao 19 e 41 a 51 da Resolução n.º 47, de 13 de maio de 

2014, publicada no Diário Oficial do Município – DOM Eletrônico, Edição n.º 5836, de 16 de maio de 2014. 

Art. 32. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DOADOLESCENTE, em Goiânia, Goiás, aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e 

um (25/05/2021). 30º da sua criação pela Lei Municipal n.º 6.966, de 12 de junho de 1991, revogada pela 

Lei n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006. 



 
 

 

 

 
 

 
 

AGUINALDO LOURENÇO FILHO 

Presidente do CMDCA/GOIÂNIA 

 

 

ANEXO I 
 

(Usar papel timbrado da Instituição) 
REQUERIMENTO DE REGISTRO E INSCRIÇÃO DE PROGRAMAS ONG’S/OSC 

 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR(A) PRESIDENTE(A) DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO 

MUNICÍPIO DE GOIÂNIA, GOIÁS 
 

 

 A ENTIDADE QUALIFICADA NO ITEM A, DESTE REQUERIMENTO, POR SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO, VEM 

REQUERER O REGISTRO E A INSCRIÇÃO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS ABAIXO 

DESCRITOS, NESTE COLEGIADO. 
 

 

A- DADOS DA ENTIDADE: 
 

NOME DA ENTIDADE: 
CNPJ N.º: 
CÓDIGO NACIONAL DE ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL E SECUNDÁRIO: 
DATA DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: 
ENDEREÇO:4 
 

 

A ENTIDADE ESTÁ INSCRITA NO CMASGYN SOB O NÚMERO___________________, DESDE 

____________/____________/______________ 
 

 
4 Preencher: Nome da Rua, N.º, Qd, Lt, Bairro, CEP, Município, Estado, Telefone Fixo, Celular, E-mail, Site (se houver) e ponto de 

referência. 



 
 

SÍNTESE DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS REALIZADOS PELA ENTIDADE (DESCREVER 

TODOS): 
 

 

 

 

B- DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE: 
 

NOME: 
ENDEREÇO:                                                                                                                                      NÚMERO: 
BAIRRO:                                                                                                   MUNICÍPIO: 
UF:                                                                       CEP:                                                            FONE: 
CELULAR:                                                                   E-MAIL: 
RG:                                                 ÓRGÃO EXPEDIDOR:                                     CPF: 
DATA NASC. ________/_________/___________   ESTADO CIVIL: 
ESCOLARIDADE:                                                                  PERÍODO DO MANDATO: 

 

 

C- INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
 

 

 

 

TERMOS EM QUE, 
PEDE DEFERIMENTO. 
 

 

GOIÂNIA, ___________ DE __________________DE ___________ 
 

 

ASSINATURA 
NOME DO PRESIDENTE DA ENTIDADE  

 

 

 

 



 
ANEXO II 

 

(Usar papel timbrado da instituição) 
 

FORMULÁRIO PLANO DE TRABALHO 
ENTIDADE NÃO-GOVERNAMENTAL/ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

1. Identificação: 

 

1.1 Razão social: 

1.2 Nome fantasia: 

1.3 Endereço: 

Rua:                                                                                                      Nº: .  

Bairro:                                                                                                   CEP: 

Ponto de referência: 

Telefone:                                                                                                E-mail: 

Horário de funcionamento: 

1.4 Situação do imóvel: (   ) Próprio     (   ) Cedido  (   ) Alugado 

Tipo de construção: (   ) Alvenaria  (   ) Madeira (   ) Mista (   ) Outros 

Área total construída: 

1.5 Responsável Legal da entidade: 

Nome: 

Função: 

Período do mandato da Gestão:                                                              Telefone: 

1.6 Fundação: 

Data da fundação: ___/___/_____ Início das atividades: ___/___/_____ 

 

1.7 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ N.º: 
 

1.8 Site: 

1.9 E-mail: 

 

1.10 Declaração de Utilidade Pública: 
 

Municipal nº: 

Estadual nº:                                                                              (      )  não possui. 

 

1.11  CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social: (       ) possui 

Ministério concedente      (    ) MDS       (    ) MEC         (    ) MS 

Processo nº e Diário Oficial da União  

Vencimento em …….../…….../………….. 



 
(       ) em processo 

Ministério de protocolo      (    ) MDS       (    ) MEC         (    ) MS 

Processo n.º   

(      )  não possui. 

 

2. Programas e/ou Serviços desenvolvidos (artigo 90 do ECA): 
 

2.1 Atendimento: 
 

Regime: 

2.2 Outros: 

 

(   ) Assessoria                    (   ) Defesa de direitos (   ) Outros 

 

3. Recursos: 

 

3.1 Recursos humanos: 

 

QUADRO FUNCIONAL/RECURSOS HUMANOS 

N.º Nome  Função Formação 
Carga 

horária 
Vínculo Obs. 

       

(Acrescentar quantas linhas forem necessárias) 
 

3.2 Recursos financeiros: 

(     ) doações de pessoas físicas 

(     ) doações de pessoas jurídicas 

(     ) Benefício Pão e Leite (SEDS GO) 

(     ) Isenção de taxa de energia (SEDS GO) 

(     ) doações de taxa de água (SEDS GO) 

(     ) parceria (antigo Convênio) municipal recursos ou cessão de pessoal 

(     ) parceria (antigo Convênio) estadual recursos ou cessão de pessoal 

(     ) parceria (antigo Convênio) federal recursos ou cessão de pessoal 

(     ) outros: 

 

4. Caracterização da ONG/OSC: 

· Histórico; 

· Serviços oferecidos; 

· Horário de funcionamento; 

· Características gerais da comunidade, das famílias e das pessoas atendidas (renda    familiar e individual, 



 
escolaridade, idade, atividade profissional).  

4.1 Forma de atendimento/participação/frequência/objetivo: 

· Faixa etária atendida; 

· Capacidade de atendimento; 

· Procedimento de inscrição/matrícula/demanda e processo de inserção. 

5. Espaço Físico: 

Tamanho, descrição e adequação das dependências internas e externas da entidade: 

a) dependências internas: salas, banheiros, refeitórios e outras; 

b) dependências externas: pátio, parque e outras; 

c) condições de conservação, iluminação e aeração; 

d) recursos existentes: biblioteca, sala de leitura, sala de vídeo, sala de artes/música/teatro, sala de 

informática, materiais existentes e outros. 

6. Projetos/Serviços (Descrição Detalhada) 

7. Fundamentação do Plano de Trabalho 

· Justificativa  

· Objetivo Geral 

· Objetivos Específicos 

· Público-alvo 

· Metodologia e descrição das atividades desenvolvidas 

· Relato, controle e avaliação de todas as atividades desenvolvidas. 

8. Outras informações: 
 

Informações fornecidas por: 

 

Vínculo/Função na entidade: 

 

Goiânia, ___/___/_____. 

 

 

Nome e assinatura  

Responsável Legal da Entidade Requerente 

 

 



 
ANEXO III 

 

(Usar papel timbrado da instituição) 
 

RELAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS 
 

1. Identificação:  (   ) Programa             (  ) Serviço 

 

2. Programas e/ou Serviços: 

 

2.1 Regime de atendimento:  

 

 

2.2 Crianças/Adolescentes atendidos: 

 

N.º  Nome 
Data de 

nascimento 
Sexo 

Nome da Mãe ou 

responsável 

Telefone de 

contato 

1      

2      

3      

(Acrescentar quantas linhas forem necessárias) 

 
 

Goiânia, ___/___/_____. 

 

 

 

Nome e assinatura  

Responsável Legal da Entidade Requerente 

 

 

 

ANEXO IV 

 

(Usar papel timbrado da instituição) 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO PARA DIRIGENTES DAS ENTIDADES 

 

 

(digitar nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Carteira de Identidade n.º, _____ 

CPF n.º, residente e domiciliado na Rua____, Qd. ____, Lt.____, Residencial Sonho Verde, nesta Capital) 

DECLARA, sob as penas da lei, para fins de registro e inscrição de Programas de atendimento dos Direitos da 



 
Criança e do Adolescente no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que Eu 

(Diretor/Coordenador Geral etc.) e os demais membros da Diretoria (nome e qualificação completa de todos os 

membros da Diretoria da Entidade) da (nome da Entidade Não-Governamental/Organização da Sociedade Civil) 

não enquadram em qualquer das seguintes hipóteses: 

 

1- Ter sido condenado por decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a data 

da condenação até o transcurso de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos seguintes crimes: 

 

a) contra a economia popular, a fé pública, a administração pública, a administração da justiça e o patrimônio 

público; 

 

b) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro e os previstos na Lei que regula as falências; 

 

c) contra o meio ambiente e a saúde pública; 

 

d) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 

 

e) de abuso de autoridade; 

 

f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 

 

g) de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura e hediondos; 

 

h) dolosos contra a vida; 

 

i) praticados em organização criminosa, quadrilha ou bando; 

 

j) de redução à condição análoga à de escravo. 

 

2- Ter sido condenado por ato de improbidade administrativa tipificados na Lei Federal n° 8.429/1992 por 

decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação, até o transcurso 

de 8 (oito) anos após o cumprimento das sanções. 

 

3- Ter sido condenado em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado da Justiça 

Eleitoral, por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos 

de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos que impliquem em cassação do registro ou do 

diploma, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos. 

 

4- Ter contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que 

configure ato doloso de improbidade administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se 

esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, desde a decisão até o transcurso de 8 (oito) anos. 

 

5- Ter sido demitido do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 

(oito) anos, contados da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário. 



 
 

Nada mais a declarar e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente. 

 

 

Goiânia, ______de _________________de _________. 

 

 

 

 

Digitar nome do Declarante e assinar 

Diretor-Presidente da Instituição 

 

 

 

ANEXO V 

 

PEDIDO DE RENOVAÇÃO 

 

FORMULÁRIO RELATÓRIO DE ATENDIMENTO 

 

ENTIDADE NÃO-GOVERNAMENTAL/ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

1. Identificação: 

1.1 Razão social: 

1.2 Responsável Legal da entidade:  

Nome: 

Função: 

Período do mandato da Gestão: 

Telefone: 
 

1.3 Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ Nº:   

1.4 Site (se houver): 

1.5 E-mail: 

2. Programas e/ou Serviços desenvolvidos (artigo 90 do ECA): 

 

2.1 Atendimento: 

 



 
Regime: 

3. Recursos: 

 

3.1 Recursos humanos que atuaram nos 2 anos anteriores: 

 

QUADRO FUNCIONAL/RECURSOS HUMANOS 

Nº Nome Função Formação Carga 

horária 

Vínculo Obs. 

       

(Acrescentar quantas linhas forem necessárias) 
 

3.2 Recursos financeiros envolvidos:  

 

 (    ) doações de pessoas físicas 

(    ) doações de pessoas jurídicas 

(    ) Benefício Pão e Leite (SEDS/GO) 

(    ) Isenção de taxa de energia (SEDS/GO) 

(    ) Doações de taxa de água (SEDS/GO 

(    ) Parceria (antigo Convênio) Municipal recursos ou cessão de pessoal 

(    ) Parceria (antigo Convênio) Estadual recursos ou cessão de pessoal 

(    ) Parceria (antigo Convênio) Federal recursos ou cessão de pessoal 

(    ) Outros: 

 

4. Caracterização do(s) serviços desenvolvidos, por ano atendido. 

 

4.1 ANO DE (identificar o ano) 

 

. Serviços oferecidos; 

. Horário de funcionamento; 

 

4.2 Características gerais da comunidade, das famílias e das pessoas atendidas (renda familiar  e  

individual, escolaridade, idade, atividade profissional) 

4.3 Forma de atendimento/participação/frequência/objetivo 

. Faixa etária atendida; 

. Meta atendida. 



 
4.4 ANO DE (identificar o ano) 
 

. Serviços oferecidos; 

. Horário de funcionamento; 

 

4.5 Características gerais da comunidade, das famílias e das pessoas atendidas (renda familiar e individual, 

escolaridade, idade, atividade profissional). 

4.6 Forma de atendimento/participação/frequência/objetivo 

. Faixa etária atendida; 

. Meta atendida. 

5. Dificuldades encontradas que impossibilitaram a realização de ações planejadas 

 

6. Avaliação quantitativa e qualitativa dos anos de atividades 

 

7. Outras informações: 
 

Informações fornecidas por: 

Vínculo/Função na entidade: 

 

Goiânia, / / . 

 

 

Nome e assinatura  

Responsável Legal da Entidade Requerente 

 
 

 

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município | DOM Eletrônico | Edição N.º 7589, de 

7 de julho de 2021.  

 
 

 


