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CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2020

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
Rua Eduardo Sprada, 4520
Campo Comprido
81.270-010
Curitiba-PR
Tel.: 41 3250-7917

RESOLUÇÃO Nº 053/2020

Aprova os critérios para a Inscrição e
Renovação de Inscrição das Organizações
da Sociedade Civil sem fins lucrativos no
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa
com Deficiência de Curitiba – CMDPcD,
revoga a Resolução nº 12, de 17 de
novembro de 2017, e dá outras
providências.

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD no uso
de suas atribuições legais outorgadas pela Lei Municipal nº 14.545, de 19 de novembro
de 2014 e Resolução nº 49, de 18 de dezembro de 2015 e em Reunião Ordinária de 20
de fevereiro de 2020,

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a regulamentação dos Critérios para a Inscrição e Renovação
de Inscrição das Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos, no Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPcD.

CAPÍTULO I
DAS INSCRIÇÕES
Art. 2º Deverá realizar a inscrição no CMDPcD a Organização da Sociedade Civil,
sem fins lucrativos, que atenda às necessidades e direitos das pessoas com deficiência
para implementação de planos de trabalho, execução de projetos ou atividades que atue
diretamente no atendimento e inclusão da pessoa com deficiência, que visem:
prevenção, educação, inclusão educacional, habilitação e reabilitação, inclusão cultural,
inclusão desportiva, inclusão social, inclusão no mundo do trabalho, acessibilidade,
lazer, tecnologia e a promoção dos direitos da pessoa com deficiência.
§ 1º A Organização da Sociedade Civil que tenha sede em outro Município,
deverá apresentar a comprovação de que está devidamente inscrita no Conselho
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Município onde está estabelecida
ou documento equivalente emitido pelo órgão competente do respectivo Município.
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Art. 3º Os processos de análise das inscrições contarão com visita institucional in
loco pela Comissão de Atos Normativos para avaliação do pedido e sua viabilidade
quanto ao requerido.
Art. 4º O prazo de vigência da inscrição será de 01 (um) ano, a contar da data de
publicação da Resolução do CMDPcD no Diário Oficial Atos do Município de Curitiba,
podendo ser renovada.

CAPÍTULO II
DA DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO
Art. 5º Para inscrição, a Organização da Sociedade Civil deverá protocolar o
pedido junto ao Núcleo Regional da FAS e apresentar os seguintes documentos:
I requerimento de inscrição da Organização da Sociedade Civil devidamente
assinado por seu Presidente ou representante legal, dirigido à Presidência do CMDPcD;
II - cópia do Estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as
exigências previstas no art. 2º desta Resolução;
III - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ,
emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil;
IV - comprovante de experiência prévia, de no mínimo um ano, na área de
atuação voltada às necessidades e direitos das pessoas com deficiência, podendo ser
admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração
pública, organismos internacionais, empresas ou outras Organizações da Sociedade
Civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento
realizadas pela Organização da Sociedade Civil ou a respeito dela;
d) currículos de profissionais integrantes da Organização da Sociedade Civil,
sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento
de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante,
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, Organizações da Sociedade
Civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou
comitês de políticas públicas; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela Organização da
Sociedade Civil.
V - relação nominal atualizada dos dirigentes da Organização da Sociedade Civil,
conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas
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Físicas - CPF de cada um deles – conforme Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de
2014;
VI - cópia do RG e CPF/MF do presidente e tesoureiro da Organização da
Sociedade Civil;
VII - comprovação de que a Organização da Sociedade Civil funciona no
endereço por ela declarado – conforme Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
VIII - declaração do representante legal com informação de que a Organização da
Sociedade Civil e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no
Decreto Municipal nº 1.067, de 27 de outubro de 2016, sem prejuízo da aplicação
subsidiária da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, as quais deverão estar
descritas no documento;
IX - declaração do representante legal sobre a existência de instalações,
condições materiais e capacidade técnica e operacional para os projetos previstos no
Plano de Trabalho da Organização da Sociedade Civil;
X - cópia do Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal, da
Licença Sanitária emitida pela Secretaria Municipal de Saúde e do Certificado de Vistoria
de Estabelecimento emitido pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do
Paraná, das instalações físicas da matriz e da filial, se houver;
XI - cópia da Ata de Eleição do quadro dirigente atual – conforme Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014;
XII – cópia do Plano de Trabalho do exercício em curso, também para cada
Unidade Executora, que deverá ser compatível com os princípios do Estatuto da Pessoa
com Deficiência, evidenciando:
a) finalidades estatutárias;
b) objetivos;
c) origem dos recursos;
d) infraestrutura;
e) identificação de cada programa, projeto ou serviço a ser executado informando,
respectivamente:
1) o público beneficiado;
2) capacidade de atendimento;
3) recursos financeiros utilizados;
4) recursos humanos envolvidos;
5) abrangência territorial;
6) demonstração da forma de participação dos usuários ou estratégias que serão
utilizadas em todas as etapas do plano: elaboração, execução, avaliação e
monitoramento.
XIII – relação nominal das pessoas com deficiência atendidas pela Organização
da Sociedade Civil;
XIV – documento de Ficha de Perfil do CMDPcD devidamente preenchida e
assinada pelo Presidente ou representante legal da Organização da Sociedade Civil –
conforme ANEXO 1 parte integrante desta Resolução.

Rua Eduardo Sprada, 4520, Campo Comprido. CEP 81.270-010, Curitiba-PR. Tel.: 41 3250-7927 Email cmdpcd@fas.curitiba.pr.gov.br

Página 104

Nº 181 - ANO IX
CURITIBA, QUARTA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2020

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
ATOS DO MUNICÍPIO DE CURITIBA

Conselho Municipal dos Direitos da
Pessoa com Deficiência
Rua Eduardo Sprada, 4520
Campo Comprido
81.270-010
Curitiba-PR
Tel.: 41 3250-7917

CAPÍTULO III
DO ESTATUTO
Art. 6º As disposições estatutárias da Organização da Sociedade Civil devem
estabelecer:
I - que é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e legalmente
constituída;
II - constar o endereço da matriz e da filial, se houver;
III - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância
pública e social, com ênfase no atendimento à pessoa com deficiência – na Lei Federal
nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
IV – que aplicará suas receitas, rendas, rendimentos e o eventual “superávit”
apurado em suas demonstrações contábeis integralmente no território nacional, na
manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
V - em caso de dissolução ou extinção da Organização da Sociedade Civil, o
respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza e
cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da Organização da Sociedade Civil
extinta – conforme previsto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014;
VI - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e
com as Normas Brasileiras de Contabilidade – conforme previsto na Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014;
VII - não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza,
participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objetivo social,
de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva,
salvo nas hipóteses admitidas pela legislação pertinente – conforme Decreto 1067, de
27 de outubro de 2016.
Parágrafo Único. Facultar-se-á a remuneração dos diretores, conforme previsão
do Art. 4º, inciso VI, da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999.

CAPÍTULO IV
DA RENOVAÇÃO
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Art. 7º A Organização da Sociedade Civil solicitará o pedido de renovação da
inscrição dirigido à Presidência do CMDPcD, no prazo mínimo de até 90 (noventa) dias
antes do término da vigência da inscrição ou renovação de inscrição anterior.
§ 1º O pedido protocolado fora do prazo estabelecido no caput deste artigo será
analisado pelo CMDPcD, quanto a possibilidade de renovação ou indicação de nova
inscrição.
§ 2º Para instruir o pedido de renovação de inscrição, além dos documentos
elencados no art. 5º desta Resolução deverão ser apresentados:
I - relatório de atividades do ano anterior, assinado pelo representante legal da
Organização da Sociedade Civil;
II - cópia da Resolução de inscrição anterior.
Art. 8º O prazo de vigência da renovação de inscrição será de 03 (dois) anos, a
contar da data de publicação da Resolução do CMDPcD no Diário Oficial Atos do
Município de Curitiba.

CAPÍTULO V
DOS PRAZOS
Art. 9º Somente será recebida a solicitação de inscrição ou de renovação que
atenda a documentação exigida nesta Resolução.
Art. 10 Cumprida a exigência do art. 9º desta Resolução, o processo será
encaminhado para a Comissão de Atos Normativos do CMDPcD, para análise e parecer
no prazo de até 60 (sessenta) dias a partir do recebimento deste.
§ 1º A Comissão de Atos Normativos poderá, dentro do prazo estipulado no caput
deste artigo, solicitar aos órgãos pertinentes, outros pareceres e manifestações para
subsidiar sua decisão.
§ 2º Em havendo necessidade de visita in loco para avaliação do pedido e sua
viabilidade quanto ao requerido ou, ainda, ocorrendo pedido de vistas ao processo, o
prazo da Comissão de Atos Normativos para análise e parecer será de até 90 dias.
Art. 11 Dado parecer pela Comissão de Atos Normativos do CMDPcD, o
processo deverá ser encaminhado para ser incluído, preferencialmente, na pauta da
próxima reunião ordinária do CMDPcD.
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Art. 12 Em caso de deferimento do pedido de inscrição e renovação da
Organização da Sociedade Civil, este constará em Ata e publicar-se-á a decisão por
meio de Resolução no Diário Oficial Atos do Município de Curitiba.

CAPÍTULO VI
DO INDEFERIMENTO
Art. 13 Serão indeferidos os processos de inscrição e renovação que não
atendam ao estabelecido nesta Resolução.
§ 1º A Comissão de Atos Normativos poderá apresentar ao CMDPcD pareceres
de visitas e análises técnicas que contribuam para as decisões sobre indeferimento.
§ 2º O indeferimento será comunicado à Organização da Sociedade Civil pelo
Núcleo Regional da FAS, que tomará a ciência do requerente por escrito.
§ 3º Da decisão de indeferimento do CMDPcD caberá a interposição de um único
pedido de reconsideração/revisão.
§ 4º A Organização da Sociedade Civil terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da
intimação da decisão de indeferimento, para apresentar recurso ou reconsideração
dirigido à Presidência do CMDPcD, que deverá ser protocolado junto ao Núcleo
Regional da FAS.
§ 5º O CMDPCD poderá convidar a Organização da Sociedade Civil que solicitar
reconsideração/revisão do indeferimento para realizar manifestação oral para a Plenária.
Art. 14 A decisão final do CMDPCD sobre o indeferimento será publicada por
meio de Resolução no Diário Oficial Atos do Município de Curitiba.
.
Parágrafo Único. O indeferimento da inscrição não impedirá que a Organização
da sociedade Civil ingresse com novo pedido, desde que atenda aos critérios desta
Resolução.

CAPÍTULO VII
DO CANCELAMENTO
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Art. 15 O CMDPcD poderá cancelar a qualquer tempo, a inscrição da
Organização da Sociedade Civil, na hipótese de:
I - infringir qualquer disposição desta Resolução ou legislação vigente;
II - apresentar irregularidade na sua gestão administrativa;
III - interromper a prestação de serviços por prazo superior a 6 (seis) meses;
IV - não cumprir os requisitos elencados no art. 1º desta Resolução, no que
couber.
§1º O cancelamento será comunicado à Organização da Sociedade Civil pelo
Núcleo Regional da FAS, que tomará a ciência do requerente por escrito.
§ 2º Da decisão de cancelamento do CMDPcD caberá a interposição de um único
pedido de reconsideração/revisão.
§ 3º A Organização da Sociedade Civil terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da
intimação da decisão, para apresentar recurso ou reconsideração dirigido à Presidência
do CMDPcD, que deverá ser protocolado junto ao Núcleo Regional da FAS.
§ 4º O CMDPCD poderá convidar a Organização da Sociedade Civil que solicitar
reconsideração/revisão do cancelamento para realizar manifestação oral para a
Plenária.
Art. 16 A decisão final do CMDPCD sobre o cancelamento será publicada por
meio de Resolução no Diário Oficial do Município.
Parágrafo Único. O cancelamento da inscrição não impedirá que a Organização
da sociedade Civil ingresse com novo pedido, desde que atenda aos critérios desta
Resolução.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17 A Administração Pública fica dispensada da apresentação dos
documentos exigidos nesta Resolução, no que couber.
Art. 18 Todos os documentos a serem apresentados pela Organização da
Sociedade Civil deverão estar vigentes.
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Art. 19 As alterações de endereço, estatutárias, de diretorias deverão ser
informadas pela Organização da Sociedade Civil ao CMDPcD, tão logo ocorram e a
qualquer tempo, por meio do protocolo de ofício e cópia dos respectivos documentos.
Art. 20 Para o caso de inscrição da Organização da Sociedade Civil de interesse
público - OSCIP, deverão ser atendidos os critérios estabelecidos nesta Resolução sem
prejuízo da aplicação subsidiária da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, no
que couber.
Art. 21 Fica prevista a possibilidade de tramitação dos processos administrativos
por meio eletrônico – conforme previsto no Decreto nº 848 de 15 de agosto de 2018, e
sob suas condições.
Art. 22 Os casos omissos ou divergências na interpretação desta Resolução
serão resolvidos pelo CMDPcD.
Art. 23 Eventuais pedidos protocolados antes do início da vigência desta
Resolução e ainda não aprovados por meio de Resolução específica pelo CMDPcD,
deverão ser adequados aos critérios previstos nesta Resolução.
Art. 24 As Organizações da Sociedade Civil inscritas antes da vigência desta
Resolução, e com inscrição ou renovação de inscrição vigente, deverão encaminhar ao
CMDPcD a Ficha de Perfil preenchida e assinada pelo Presidente ou representante legal
da Organização da Sociedade Civil – conforme ANEXO desta Resolução.
Art. 25 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, ficando
revogadas as Resoluções do CMDPcD nº 12 de 17 de novembro de 2017 e n.º 02 de 22
de fevereiro de 2018.

Curitiba, 04 de setembro de 2020.

Lucilene Marques
Presidente
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