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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º - O presente Regimento Interno disciplinará a organização e o funcionamento do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Guabiruba a fim de se adequar às exigências da legislação vigente, de acordo com o art. 

8º, inciso VII e art.18, da Lei Municipal nº 1677/2019, que dispõe sobre o Regimento 

Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 2º - Fica mantido o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA, criado pela Lei Municipal nº 482/94, conforme Lei Municipal nº 1677/2019. 

CAPÍTULO II 

DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 3º - A efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 

ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária é dever concorrente da família, da comunidade, da 

sociedade em geral e dos poderes públicos em todos os níveis. 

Art. 4º - A garantia de absoluta prioridade dos direitos da criança e do adolescente 

compreende: 

I - Primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

II - Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública; 

III - Preferência na formulação e na execução das políticas Sociais públicas; 

IV - Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção 

à infância e a juventude. 

§1º - O atendimento da criança e do adolescente, no âmbito municipal, far-se-á através 

de: 

I - Políticas sociais básicas elencadas no caput, além de outras que assegurem o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social da criança e do adolescente, em 

condições de liberdade e dignidade; 

II - Políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que dela 

necessitem; 

III - serviços especiais, nos termos da Lei Municipal nº 1677/2019. 



 
 

 
 

§2º - Os programas serão classificados como de proteção ou sócio educativos e destinar-

se-ão a: 

a) Orientação de apoio sócio familiar; 

b) Apoio sócio educativo em meio aberto; 

c) Colocação familiar; 

d) Abrigo; 

e) Liberdade assistida; 

f) Semiliberdade; 

g) Internação. 

§3º - Os serviços especiais visam a: 

a) Prevenção e atendimento médico e psicológico às vítimas de negligência, maus-tratos, 

exploração, abuso, crueldade e opressão; 

b) Identificação e localização dos pais, crianças e adolescentes desaparecidos; 

c) Proteção jurídico-social; 

d) Serviço de atendimento à criança e ao adolescente portador de deficiência; 

e) Serviço de pesquisa e estudo sócio-econômico-cultural; 

f) Serviço de profissionalização integrada; 

g) Sistema de planejamento integrado das secretarias do município. 

§4º - Fica vedada a criação de programas de caráter compensatório da ausência ou 

insuficiência das políticas sociais básicas de saúde, educação, recreação, esporte, cultura, 

lazer, profissionalização e outras, que devam atender à realização dos direitos da criança 

e do adolescente no município sem a prévia manifestação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

Art. 5º - As ações de promoção, controle e defesa dos direitos fundamentais da criança e 

do adolescente, far-se-ão através de ações articuladas, governamentais e não 

governamentais. 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO III 

DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE  

Art. 6º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA é 

órgão deliberativo, normativo, formulador, fiscalizador e controlador da política da 

política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente e das ações em todos os 

níveis. 

SEÇÃO I 

DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

Art. 7º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA é 

órgão colegiado de composição paritária, constituído por: 

I - 04 (quatro) membros representando o poder executivo do município indicados pelo 

prefeito municipal, representando os seguintes órgãos e entidades governamentais: 

a) Secretaria Municipal da Assistência Social, Habitação e Emprego, 

b) Secretaria Municipal de Educação; 

c) Secretaria de Administração e Finanças; 

d) Secretaria de Esportes, Lazer e Assuntos para a Juventude. 

II - 04 (quatro) membros representantes de entidades não-governamentais de âmbito 

municipal, que desenvolvam ações voltadas ao atendimento, à promoção, à proteção, à 

defesa, a garantia, ao estudo e à pesquisa dos direitos da criança e do adolescente. 

§1º - Cada um dos representantes titulares de órgãos e de entidades de que trata este artigo 

terá um suplente. 

§2º - O mandato é de dois anos, facultada a recondução. 

§3º - Para os fins do disposto neste artigo, são entidades não-governamentais de âmbito 

municipal, aquelas representativas da sociedade, regularmente constituídas, com a 

finalidade de realizar ações de caráter educacional, político, assessoria técnica, prestação 

de serviços e apoio assistencial e logístico para segmento da sociedade civil, desde que 

possuam registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA, e suas finalidades sejam voltadas para a garantia dos direitos da criança e do 

adolescente. 



 
 

 
 

Art. 8º - Aos Conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA incumbe: 

I - Comparecer e participar das assembleias do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA; 

II - Comparecer e participar das Comissões Temáticas e dos Grupos de Trabalho; 

III - Relatar os processos que lhes forem distribuídos, proferindo parecer, dentro do prazo 

aprovado em plenário; 

IV - Exercer as demais atribuições conferidas pelo Regimento Interno. 

Art. 9º - A função de membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA não é remunerada, tem caráter público relevante e o seu exercício 

é considerado prioritário, justificando a ausência a quaisquer outros serviços, quando 

determinado pelo comparecimento às assembleias gerais, às Comissões Temáticas, aos 

Grupos de Trabalho e ou à diligência. 

Art. 10 - O ressarcimento de despesas aos Conselheiros Municipais dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e as pessoas a serviço do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA, quando se tratar de cursos, seminários, 

conferências, diligência, será estabelecido em resolução, de conformidade com as normas 

instituídas pelo chefe do poder executivo para atos idênticos ou assemelhados. 

Art. 11 - Os membros titulares dos órgãos governamentais de que trata o inciso I do art. 

8º deste regimento interno, serão indicados e nomeados, juntamente com seus suplentes, 

por ato do chefe do poder executivo. 

Art. 12 - O Fórum das Entidades Não-Governamentais, em assembleia convocada 

especificamente para esse fim, elegerá seus representantes titulares e suplentes junto ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

Parágrafo Único: A eleição será realizada a cada dois anos, convocada pelo chefe do 

poder executivo, em até sessenta dias antes do término do mandato de Conselheiro 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio de edital publicado 

oficialmente. 

Art. 13 - Os representantes de órgãos governamentais podem ser substituídos a qualquer 

tempo, ad nutum, mediante nova nomeação. 

Art. 14 - No caso de vacância de entidade não-governamental para compor o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, assumirá a vaga, efetiva 

e automaticamente, a entidade ou representante mais votado, em ordem decrescente, na 

assembleia do Fórum das Entidades Não-Governamentais. 



 
 

 
 

Art. 15 - Perderá o mandato, vedada à recondução para o mesmo período, o Conselheiro 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que no exercício da titularidade faltar 

a três reuniões consecutivas, ou a cinco alternadas, sem justificativa por escrito que seja 

aprovada pelo plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

- CMDCA. 

§1º - Em caso de perda de mandato por representante de órgão governamental, assumirá 

o suplente ou quem for indicado pelo representado. 

§2º - Em caso de perda de mandato por Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente representante de entidade não-governamental, assumirá a entidade 

suplente mais votada, em ordem decrescente, na assembleia do fórum das entidades não-

governamentais. 

§3º - Também perderá o mandato o membro do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA que sofrer condenação irrecorrível pela prática de 

crime doloso. 

SEÇÃO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

Art. 16 - Compete ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA: 

I - Formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, fixando 

prioridades para a consecução das ações, a captação de recursos e sua aplicação; 

II - Zelar pela execução das políticas públicas, atendidas as peculiaridades das crianças e 

dos adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhança, dos bairros, da zona 

urbana ou rural em que se localizem; 

III - Formular as prioridades a serem incluídas no planejamento do município, em tudo 

que se refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes; 

IV - Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização de tudo quanto se execute no 

município, que possa afetar as suas deliberações; 

V - Registrar as entidades não governamentais de atendimento dos direitos da criança e 

do adolescente que mantenham os programas abaixo, fazendo cumprir as normas 

previstas na legislação: 

a) Orientação e apoio sócio-familiar; 

b) Apoio sócio-educativo em meio aberto; 



 
 

 
 

c) Colocação sócio-familiar; 

d) Abrigo. 

e) Liberdade assistida; 

f) Semi-liberdade; 

g) Internação; 

VI - Inscrever os programas a que se refere o inciso anterior, desenvolvidos por entidades 

governamentais ou não governamentais que operam no município; 

VII - Elaborar, alterar e aprovar o seu Regimento Interno, com quórum de dois terços de 

seus membros, o qual deverá ser encaminhado ao chefe do poder executivo; 

VIII - Regulamentar, organizar, coordenar, bem como, adotar todas as providências que 

julgar cabíveis para a eleição e a posse dos membros do Conselho Tutelar do município, 

observando, no entanto, as datas para eleição e posse estabelecidas na legislação federal; 

IX - Homologar a inscrição dos candidatos ao Conselho Tutelar; 

X - Dar posse, conceder licença, aceitar a renúncia e determinar a perda de mandato dos 

membros do Conselho Tutelar e declarar vago o posto do mandato; 

XI - Elaborar, em conjunto com o Conselho Tutelar, o regimento interno deste, com a 

aprovação de no mínimo 2/3 dos votos; 

XII - Propor ao executivo alterações na remuneração dos membros do Conselho Tutelar; 

XIII - Convocar a assembleia de entidades não governamentais para eleição de novos 

representantes da participação popular, de acordo com o art. 7º, até 60 (sessenta) dias 

antes do final de cada mandato. 

XIV - Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança, fixando o plano de aplicação e 

autorizando a liberação dos recursos, cabendo toda movimentação bancária somente ao 

gestor do fundo, nos termos desta da Lei Municipal nº 1677/2019; 

XV - Requisitar de qualquer órgão público, programa de atendimento ou entidade não 

governamental, as informações que julgar necessárias para a avaliação das condições de 

vida e do atendimento aos direitos da criança e do adolescente; 

XVI - Cumprir e fazer, em âmbito Municipal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as 

Constituições Estadual e Federal, a Lei Orgânica do Município, a Lei Municipal nº 

1677/2019 e toda legislação atinente a direitos e interesses da criança e do adolescente; 

https://leismunicipais.com.br/lei-organica-guabiruba-sc


 
 

 
 

XVII - Definir a política de captação, administração, controle e aplicação dos recursos 

financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, gerindo, 

aprovando os planos de aplicação, prestando contas na forma da legislação em vigor, e 

acompanhando sua execução; 

XVIII - Avocar, quando necessário, controle das ações de execução da política municipal 

de atendimento à criança e ao adolescente em todos os níveis; 

XIX - Receber petições, denúncias, reclamações, representações ou queixas de qualquer 

pessoa por desrespeito aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, dando-lhes o 

encaminhamento devido; 

XX - Apoiar a implementação de sistemas municipais de controle e monitoramento das 

situações de violação e ameaça aos direitos da criança e do adolescente, estimulando a 

parceria entre organizações governamentais e não governamentais; 

XXI - Instaurar processo administrativo disciplinar de irregularidade no exercício da 

função de Conselheiro Tutelar, nos termos da Lei Municipal nº 1677/2019; 

XXII - Promover capacitação dos técnicos e educadores envolvidos no atendimento direto 

a criança e ao adolescente, com o objetivo de difundir e reavaliar as políticas públicas 

sociais básicas; 

XXIII - Reunir-se ordinariamente e extraordinariamente, conforme dispuser o regimento; 

§1º - É de competência privativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA o controle da criação de quaisquer programas ou projetos 

municipais, sejam públicos ou privados, que tenham por objetivo assegurar direitos à 

criança e ao adolescente, sempre com vistas a proteção integral da infância e juventude, 

bem como com respeito ao princípio da prioridade absoluta. 

§2º - A concessão, pelo poder público, de qualquer subvenção ou auxílio a entidades que, 

de qualquer modo, tenham, por objetivo a proteção, promoção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente, deverá estar condicionada ao cadastramento prévio da entidade 

junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de que trata este 

capítulo e a respectiva escrituração da verba junto ao Fundo Municipal. 

§3º - O exercício das competências descritas nos incisos V e XXIII, deste artigo, deverá 

atender as seguintes regras: 

a) o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverá 

realizar periodicamente, a cada 04 (quatro) anos, no máximo, o recadastramento das 

entidades, reavaliando o cabimento de sua renovação, nos termos do art. 91, §2º, da Lei 

Federal nº 8.069/90; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.069%2C%20DE%2013%20DE%20JULHO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Estatuto%20da,Adolescente%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20disp%C3%B5e,%C3%A0%20crian%C3%A7a%20e%20ao%20adolescente.&text=Nos%20casos%20expressos%20em%20lei,e%20um%20anos%20de%20idade.


 
 

 
 

b) o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverá 

expedir resolução indicando a relação de documentos a serem fornecidos pela entidade 

para fins de registro, considerando o disposto no art. 91, da Lei Federal nº 8.069/90, os 

quais deverão visar, exclusivamente, comprovar a capacidade da entidade de garantir a 

política de atendimento compatível com os princípios do ECA; 

c) será negado registro a entidade, nas hipóteses relacionadas no art. 91, §1º, da Lei 

Federal nº 8.069/90, e em outras situações definidas em resolução do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

d) será negado registro e inscrição do programa que não respeitar os princípios 

estabelecidos pela Lei Federal nº 8.069/90, ou que seja incompatível com a política de 

promoção dos direitos da criança e do adolescente traçada pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

e) o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA não 

concederá registro para funcionamento de entidades nem inscrição de programas que 

desenvolvam somente atendimento em modalidades educacionais formais de educação 

infantil, ensino fundamental e médio; 

f) verificada a ocorrência de alguma das hipóteses das alíneas de "c" a "e", a qualquer 

momento poderá ser cassado o registro concedido a entidade ou programa, comunicando-

se o fato a autoridade judiciária, ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar; 

g) caso alguma entidade ou programa esteja comprovadamente atendendo crianças ou 

adolescentes sem o devido registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, deverá o fato ser levado de imediato ao conhecimento da 

autoridade judiciária, do Ministério Público e do Conselho Tutelar, para a tomada das 

medidas cabíveis; 

h) o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA expedirá 

ato próprio dando publicidade ao registro das entidades e programas que preencherem os 

requisitos exigidos, sem prejuízo de sua imediata comunicação ao Juízo da Infância e da 

Juventude e ao Conselho Tutelar, conforme previsto nos art. 90, Parágrafo Único, e 91, 

"caput", da Lei Federal nº 8.069/90; 

i) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deverá 

realizar periodicamente, a cada 02 (dois) anos, no máximo, o recadastramento dos 

programas em execução, constituindo-se critérios para renovação da autorização de 

funcionamento aqueles previstos nos incisos do §3º, do art. 90, da Lei Federal 

nº 8.069/90; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.069%2C%20DE%2013%20DE%20JULHO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Estatuto%20da,Adolescente%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20disp%C3%B5e,%C3%A0%20crian%C3%A7a%20e%20ao%20adolescente.&text=Nos%20casos%20expressos%20em%20lei,e%20um%20anos%20de%20idade.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.069%2C%20DE%2013%20DE%20JULHO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Estatuto%20da,Adolescente%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20disp%C3%B5e,%C3%A0%20crian%C3%A7a%20e%20ao%20adolescente.&text=Nos%20casos%20expressos%20em%20lei,e%20um%20anos%20de%20idade.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.069%2C%20DE%2013%20DE%20JULHO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Estatuto%20da,Adolescente%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20disp%C3%B5e,%C3%A0%20crian%C3%A7a%20e%20ao%20adolescente.&text=Nos%20casos%20expressos%20em%20lei,e%20um%20anos%20de%20idade.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.069%2C%20DE%2013%20DE%20JULHO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Estatuto%20da,Adolescente%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20disp%C3%B5e,%C3%A0%20crian%C3%A7a%20e%20ao%20adolescente.&text=Nos%20casos%20expressos%20em%20lei,e%20um%20anos%20de%20idade.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.069%2C%20DE%2013%20DE%20JULHO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Estatuto%20da,Adolescente%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20disp%C3%B5e,%C3%A0%20crian%C3%A7a%20e%20ao%20adolescente.&text=Nos%20casos%20expressos%20em%20lei,e%20um%20anos%20de%20idade.


 
 

 
 

CAPÍTULO IV 

DA ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

SEÇÃO I 

DA ESTRUTURA FUNCIONAL 

Art. 17 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 

dispõe da seguinte estrutura funcional para exercer suas competências: 

I - Assembleia ou plenária; 

II - Coordenação Geral; 

III - Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho; 

IV - Gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA. 

§1º - As atribuições e o funcionamento dos órgãos do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CMDCA estabelecidos no caput deste artigo serão 

definidos no Regimento Interno. 

§2º - Na primeira reunião do mandato, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CMDCA, presidido pelo Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente mais idoso, escolherá dentre seus membros os integrantes da 

Coordenação Geral para o mandato de um ano, permitida a reeleição, conforme 

estabelecido em seu regimento interno. 

SEÇÃO II 

DO PROCESSO DE ESCOLHA 

Art. 18 - São requisitos para ser indicado ao cargo de Conselheiro Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente: 

I - Nacionalidade brasileira; 

II- Idoneidade moral e boa conduta; 

III - Estar em pleno gozo dos direitos políticos; 

IV - Quitação das obrigações eleitorais e militares; 

V - Não possuir antecedentes criminais; 



 
 

 
 

Art. 19 - O processo de escolha dos representantes de organizações da Sociedade Civil 

será disciplinado por resolução do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA. 

Art. 20 - Os Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente Titulares 

e Suplentes, representantes das organizações governamentais e não-governamentais serão 

escolhidos bienalmente. 

Parágrafo Único: Os representantes titulares e suplentes das organizações não 

governamentais serão escolhidos em fórum próprio, convocado pelo Coordenador(a) 

Geral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA em 

atuação, obedecidos os seguintes princípios gerais de escolha, que poderão incorporar o 

Regimento a ser aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, e serão nomeados por ato do Chefe do Poder Executivo 

Municipal: 

I - Credenciamento das entidades interessadas, não governamentais, junto ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, até o dia da realização 

do fórum; 

II - Direito de cada entidade credenciada a um delegado com direito a voz e voto; 

III - Composição de uma mesa eleitoral; 

IV - Eleição por maioria simples; 

V - Eleição representativa das entidades concorrentes, com objetivo de garantir ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA direito à 

presença heterogênea de entidades não governamentais; 

VI - Nomeação dos eleitos pelo Poder Executivo. 

§1º - As organizações poderão substituir seus representantes a qualquer tempo, 

respaldadas pelo fórum próprio. 

§2º - Na hipótese de impedimento, desistência ou dissolução da organização, assumirá o 

representante da organização subsequente mais votada. 

§3º - O Ministério Público deverá ser solicitado a acompanhar e fiscalizar o processo 

eleitoral de escolha dos representantes das organizações da sociedade civil. 

 

 

 



 
 

 
 

SEÇÃO III 

DA VACÂNCIA E DESTITUIÇÃO DO CARGO DE CONSELHEIRO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Art. 21 - Os Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente poderão 

ter seus mandatos suspensos ou cassados quando: 

I - For constatada a reiteração de 03 (três) faltas consecutivas injustificadas ou 05 (cinco) 

alternadas às sessões deliberativas do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA; 

II - For determinado, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de 

atendimento, conforme arts. 191 a 193, da Lei Federal nº 8.069/90; a suspensão cautelar 

dos dirigentes da entidade, conforme art.191, Parágrafo Único, da Lei Federal nº 

8.069/90; ou aplicada alguma das sanções previstas no art. 97, do mesmo Diploma Legal; 

III - For constatada a prática de ato incompatível com a função ou com os princípios que 

regem a administração pública, estabelecidas pelo art. 4º, da Lei nº 8.429/92. 

§1º - A cassação do mandato dos representantes do governo e das organizações da 

sociedade civil junto aos Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA, em qualquer hipótese, demandará a instauração de procedimento 

administrativo específico, no qual se garanta o contraditório e a ampla defesa, sendo a 

decisão tomada por maioria absoluta de votos dos componentes do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

§2º - Na perda de mandato de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente representante de órgão ou entidade governamental assumirá o seu suplente 

ou, na inexistência deste, aquele que for indicado pelo Poder Executivo. 

§3º - Na perda de mandato de Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente representante das organizações não-governamentais, assumirá o suplente. 

§4º - Na hipótese de dissolução da organização não-governamental, seus representantes 

perderão automaticamente o mandato. 

§5º - Poderá ocorrer o desligamento do exercício do cargo de Conselheiros Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente por ato voluntário do representante legal de 

organizações da sociedade civil e a qualquer tempo por ato do Chefe do Poder executivo 

para os representantes de organizações governamentais. 

 

 



 
 

 
 

CAPÍTULO V 

FUNCIONAMENTO E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DO CONSELHO 

MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA 

Art. 22 - São órgãos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA: 

I - Assembleia ou plenária; 

II - Coordenação Geral; 

III - Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho; 

SEÇÃO I 

DA ASSEMBLEIA GERAL OU PLENÁRIA  

Art. 23 - A Assembleia Geral, órgão soberano e deliberativo do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA é composto pelo conjunto de membros 

titulares do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e 

também dos respectivos suplentes, no exercício de seu mandato, coordenada pelo 

Coordenador(a) Geral. 

Art. 24 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

reunir-se-á em assembleia, mensalmente, em caráter ordinário, conforme calendário anual 

previamente aprovado e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo 

Coordenador(a) Geral, por iniciativa própria ou a requerimento da maioria simples de 

seus membros. 

Art. 25 - De cada sessão plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA será lavrada uma ata pelo Primeiro Secretário(a), assinada pelo 

Coordenador(a) Geral e demais Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente presentes, contendo em resumo os assuntos tratados e as deliberações que 

forem tomadas. 

Art. 26 – As deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA serão proclamadas pelo Coordenador(a) Geral, com base nos 

votos da maioria, e terão a forma de resolução, de natureza decisória ou opinativa, se for 

o caso. 

Art. 27 - Compete à Assembleia Geral: 

I - Aprovar o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA e do Conselho Tutelar; 



 
 

 
 

II - Aprovar a Resolução que regulamenta o Processo de escolha e posse dos Conselheiros 

Tutelares; 

III - Aprovar a agenda anual das reuniões ordinárias mensais da Assembleia Geral e das 

Comissões Temáticas, apresentadas pela Coordenação Geral em cada início de ano; 

IV - Deliberar sobre matérias encaminhadas para apreciação do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

V - Baixar normas de sua competência, necessárias à regulamentação da política 

municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

VI - Aprovar propostas apresentadas por qualquer membro ou órgão do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, de criação ou extinção 

de Comissões Temáticas ou de Grupos de Trabalho, suas respectivas competências, sua 

composição, procedimentos e prazos de duração; 

VII - Convocar ordinariamente, a cada dois anos, anos ímpares, a Conferência Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, para avaliar e reordenar, quando necessário, a 

política e as ações de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e, propor 

diretrizes para seu aperfeiçoamento; 

VIII - Deliberar sobre a realização de seminários, simpósios, congressos de formação 

continuada; 

IX - Deliberar sobre a política orçamentária e, critérios de aplicação dos recursos 

financeiros do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência - FIA; 

X - Deliberar e aprovar, anualmente, os balancetes, os demonstrativos e o balanço do 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FIA; 

XI - Definir com o órgão executivo municipal a que está vinculado o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, com o suporte técnico - 

administrativo-financeiro, a política do funcionamento do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, e a indicação da secretária executiva do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

XII - Requisitar dos órgãos da administração pública e ou das entidades privadas, 

informações, estudos ou pareceres sobre matérias de interesse do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

XIII - Eleger, dentre seus membros, o Coordenador(a) Geral, o Coordenador(a) Adjunto, 

Primeiro e Segundo Secretário(a); 



 
 

 
 

XIV - Eleger, dentre seus membros titulares, o Coordenador(a) Geral ad hoc, que 

conduzirá a assembleia, nos impedimentos dos titulares; 

XV - Deliberar, acompanhar e controlar as demais atribuições declaradas no art. 16 deste 

Regimento Interno, e na Lei Municipal nº 1677/2019 e Lei Federal nª 8.069/90. 

Parágrafo Único: Todas as deliberações aprovadas em assembleia deverão ser 

formalizadas em resoluções e publicadas oficialmente. 

Art. 28 - As reuniões serão públicas, salvo deliberação em contrário pelo Plenário do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

Art. 29 - A pauta das reuniões ordinárias será encaminhada aos Conselheiros Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente sempre com antecedência de no mínimo, 03 

(três) dias. 

Parágrafo Único: Assuntos urgentes não apreciados pelas Comissões Temáticas e os 

Grupos de Trabalho deverão ser examinados e deliberados pelo plenário do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

Art. 30 - As deliberações dos assuntos ordinários de Comissões Temáticas e os grupos de 

trabalho obedecerão às seguintes etapas: 

I - O Coordenador(a) Geral dará palavra ao relator, que apresentará o seu parecer, escrito 

ou oral; 

II - Terminada a exposição, a matéria será posta em discussão; 

III - Encerrada a discussão, far-se-á a votação. 

Art. 31 - As atas, depois de aprovadas e assinadas por todos os presentes, serão publicadas 

em locais de fácil acesso e visibilidade, no prazo de 15 (quinze) dias, e arquivadas. 

SUB-SEÇÃO I 

DAS SESSÕES 

Art. 32 - As reuniões no plenário se desenvolverão através de sessões ordinárias, 

extraordinárias ou solenes. 

Art. 33 - As sessões ordinárias são aquelas realizadas durante o ano civil e se dividem em 

matérias de expediente e de ordem do dia. 

§1º - As sessões ordinárias serão realizadas uma vez por mês, sempre na última segunda-

feira, sendo feriado será transferida para a próxima segunda-feira. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%208.069%2C%20DE%2013%20DE%20JULHO%20DE%201990.&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20o%20Estatuto%20da,Adolescente%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=Art.%201%C2%BA%20Esta%20Lei%20disp%C3%B5e,%C3%A0%20crian%C3%A7a%20e%20ao%20adolescente.&text=Nos%20casos%20expressos%20em%20lei,e%20um%20anos%20de%20idade.


 
 

 
 

§2º - As sessões ordinárias terão início no horário estabelecido e uma tolerância de 10 

(dez) minutos para a sua abertura. 

Art. 34 - As sessões extraordinárias serão convocadas sempre que necessárias e quando 

houver matéria de interesse público relevante e urgente a deliberar. 

§1º - As sessões extraordinárias do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA poderão ser convocadas: 

a) Pelo Coordenador(a) Geral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA. 

b) Por convocação da maioria absoluta dos membros do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

§2º - As sessões extraordinárias poderão realizar-se, em qualquer dia e horário. 

§3º - Na sessão extraordinária será apreciada apenas a matéria que motivou a convocação, 

sendo todo o seu tempo destinado à ordem do dia, podendo o Coordenador(a) Geral 

suspender a leitura de ata da sessão anterior. 

§4º - As sessões extraordinárias terão início sempre com o quórum mínimo estabelecido 

em lei e uma tolerância de 10 (dez) minutos para a sua abertura. 

Art. 35 - As sessões solenes serão convocadas pelo Coordenador(a) Geral do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA ou por deliberação dos 

membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 

para o fim específico que lhes for determinado, podendo ser para posse dos Conselheiros 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e Conselheiros Tutelares, bem como 

para solenidade cívica e oficiais. 

§1º - Nas sessões solenes não haverá matérias de expediente e ordem do dia, sendo 

dispensadas a leitura da ata e a verificação da presença. 

§2º - Nas sessões solenes não haverá tempo determinado para o seu encerramento. 

§3º - Será elaborado e amplamente divulgado o programa a ser obedecido na sessão 

solene, podendo inclusive, usar da palavra, autoridades, homenageados e representantes 

de entidades, sempre a critério da Coordenação Geral do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CMDCA poderão ser convocadas. 

 

 

 



 
 

 
 

SUBSEÇÃO II 

DO QUÓRUM PARA AS SESSÕES 

Art. 36 - O plenário só poderá funcionar com o número mínimo da maioria absoluta, 2/3 

de seus membros e as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos 

conselheiros presentes à sessão. 

§1º - Quórum é o número de Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente exigido pela atual legislação para que o órgão possa reunir-se a fim deliberar. 

§2º - O quórum estabelecido pela legislação para a abertura das sessões ordinárias e 

extraordinárias será representado pela maioria absoluta do número total dos membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

§3º - Em matérias de Regimento Interno, do FIA, do Orçamento, cassação do mandado 

de Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e contratação de 

profissionais técnicos especializados as deliberações serão aprovadas mediante quórum 

qualificado que será representado pela maioria absoluta do número total dos membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

§4º - Nas demais matérias às deliberações serão aprovadas pelo quórum de maioria 

simples dos votos dos Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 

presentes na sessão, desde que respeitado o quórum mínimo para a sua abertura. 

SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO GERAL 

Art. 37 - A Coordenação Geral é órgão constituído pelo Coordenador(a) Geral, pelo 

Coordenador(a) Adjunto, pelos Primeiro e Segundo Secretário(a). 

Parágrafo Único: A eleição da Coordenação Geral para cumprir mandato de um ano, 

permitida recondução, dar-se-á em plenário da assembleia ordinária, iniciando seu 

mandato na data de posse que deverá ocorrer imediatamente após a publicação oficial, 

cujo prazo máximo é de quinze dias após a eleição. 

Art. 38 - Compete à Coordenação Geral: 

I - Coordenar, articular e garantir o papel e a missão institucional do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

II - Coordenar a representação política do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CMDCA na relação com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança 

e do Adolescente - CEDCA e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 



 
 

 
 

Adolescente - CONANDA, bem como com os Conselhos de Direitos Municipais e 

interestaduais, Tutelares e outros; 

III - Garantir a primazia e a soberania da assembleia geral nas decisões políticas do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, de acordo com 

o princípio paritário participativo e colegiado. 

Art. 39 - A Coordenação Geral cuida do processo de administração do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, é reguladora dos seus 

trabalhos e fiscal de sua rotina, tudo em conformidade com o presente regimento. 

§1º - A Coordenação Geral será eleita pelo Plenário do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

§2º - A Coordenação Geral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA será exercida pelo Coordenador(a) Geral, em sua ausência ou 

impedimento, pelo Coordenador(a) Adjunto. 

§3º - Recomenda-se que o Coordenador(a) Geral do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA seja escolhido pelos seus pares e que haja rodízio 

no cargo, com alternância periódica de representantes do Poder Público e de Organizações 

da sociedade civil. 

§4º - Nos casos de vacância do cargo de Coordenador(a) Geral, o Coordenador(a) Adjunto 

completará o mandato. 

§5º - Ocorrendo à ausência do Coordenador(a) Adjunto, a Coordenação Geral será 

exercida pelo Primeiro Secretário(a). 

§6º - O mandato da Coordenação Geral coincidirá com o mandato dos membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

SUBSEÇÃO I 

DO COORDENADOR(A) GERAL 

Art. 40 - São atribuições do Coordenador(a) Geral: 

I - Convocar, presidir e definir a pauta das reuniões do plenário, tomando parte nas 

discussões e votações; 

II - Decidir soberanamente as questões de ordem, reclamações e solicitações em plenário; 

III - Convocar sessões ordinárias, extraordinárias ou solenes; 

IV - Proferir voto de desempate nas sessões plenárias; 



 
 

 
 

V - Distribuir as matérias às Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho; 

VI - Nomear membros das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho e eventuais 

relatores substitutos; 

VII - Assinar a correspondência oficial do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CMDCA, juntamente com Primeiro e Segundo Secretário(a); 

VIII - Representar o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA nas solenidades e zelar pelo seu prestígio; 

IX - Representar judicialmente e extrajudicialmente o Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

X - Providenciar junto ao Poder Público Municipal a designação de funcionários, 

alocação de bens e liberação de recursos necessários ao funcionamento dos Conselhos 

Tutelares; 

XI - Enviar ao Ministério Público competente, após aprovação do plenário, as listas com 

os nomes das pessoas e respectivos números das cédulas de identidade, com direito a 

voto, para homologação bem como instituir o processo da eleição dos Conselhos 

Tutelares; 

XII - Submeter à votação as matérias para serem decididas pelo Plenário, intervindo na 

ordem dos trabalhos ou suspendendo sempre que necessário; 

XIII - Submeter à apreciação do Plenário o Relatório anual do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

XIV - Delegar competência; 

XV - Cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA; 

XVI - Elaborar, encaminhar junto à comunidade e diário oficial do município, o edital de 

convocação de candidatos ao Conselho Tutelar; 

XVII - Dar posse aos novos membros do Conselho Tutelar após processo eleitoral; 

XVIII - Exonerar, após competente processo administrativo aos Conselheiros Tutelares. 

 

 

 



 
 

 
 

SUBSEÇÃO II 

DO COORDENADOR(A) ADJUNTO 

Art. 41 - Compete ao Coordenador(a) Adjunto: 

I - Substituir o Coordenador(a) Geral nas suas ausências ou impedimentos; 

II - Participar das discussões e votações nas sessões plenárias; 

III - Participar das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho quando indicado pelo 

Coordenador(a) Geral; 

IV - Auxiliar o Coordenador(a) Geral no cumprimento de suas obrigações; 

V - Exercer atribuições que lhe sejam conferidas pelo Plenário. 

SUBSEÇÃO III 

DA SECRETARIA 

Art. 42 - A Secretaria do Conselho será exercida pelo Primeiro Secretário(a) e Segundo 

Secretário(a). 

Parágrafo Único: Nas ausências ou impedimentos do Primeiro Secretário(a) ou Segundo 

Secretário (a), o Coordenador(a) Geral indicará um substituto para o exercício de suas 

funções. 

Art. 43 - A secretaria manterá: 

I - Registro de correspondência recebida e remetida com os nomes dos remetentes e 

destinatários e respectivas datas; 

II - Livro de ata das sessões plenárias; 

III - Livro de Registro de Posse dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA e Conselho Tutelar; 

IV - Cadastros das entidades governamentais e não governamentais que prestam 

assistência e atendimento à criança e ao adolescente, contendo: 

a) Denominação, localização e regime de atendimento; 

b) Número de crianças e ou adolescente atendidos; 

c) Relação nominal da Diretoria e dos Profissionais que constitui o seu grupo de trabalho. 



 
 

 
 

V - Cadastro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

e Conselho Tutelar com as seguintes anotações sobre a vida funcional dos seus membros: 

a) Cópia do RG e CPF; 

b) Cópia da Portaria de Nomeação; 

c) Termo de Posse se houver; 

d) Cópia de solicitação de férias, licenças e afastamentos; 

Art. 44 - Ao Primeiro Secretário(a) e Segundo Secretário(a) compete: 

I - Organizar a correspondência expedida e recebida e arquivar documentos; 

II - Informar à Coordenador(a) Geral os compromissos agendados e manter os 

Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente informados das 

reuniões e pautas discutidas; 

III - Supervisor todas as atividades de caráter administrativo que servem de apoio ao 

funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA; 

IV - Elaborar relatório anual de atividades do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente - CMDCA; 

V - Manter o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

informado sobre os Programas Governamentais e não Governamentais que possam 

subsidiar e financiar estudos, projetos e ações para a promoção da criança e do 

adolescente; 

VI - Assinar, nos impedimentos do Coordenador(a) Geral e Coordenador(a) Adjunto; 

VII - Manter em dia os livros de posse e presença dos Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

VIII - Controlar a frequência dos Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, comunicando à Presidência as ausências justificadas ou não, bem como o 

término dos prazos de afastamento, para as providências cabíveis; 

IX - Preencher os recibos para a isenção de Imposto de Renda, solicitados pelo 

contribuinte; 

X - Manter estreito relacionamento com o Gestor do FIA e o Contador da Prefeitura com 

a finalidade de controlar as respectivas contas bancárias e os repasses às instituições 

beneficiadas; 



 
 

 
 

XI - Secretariar as sessões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA; 

XII - Manter, sob sua supervisão, livros, fichas, documentos e os papéis do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

XIII - Prestar as informações que forem requisitadas e expedir certidões; 

XIV - Orientar, coordenar e fiscalizar os serviços da Secretaria, quando houver; 

XV - Remeter à aprovação do Plenário os pedidos de registros das entidades 

governamentais e não governamentais que prestam ou pretendem prestar atendimento à 

criança e ao adolescente; 

XVI - Orientar a atualização cadastral das entidades governamentais e não 

governamentais que prestem assistência e atendimento à criança e ao adolescente. 

XVII - Divulgação aos Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 

da pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias, previamente elaboradas. 

SUBSEÇÃO IV 

DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

Art. 45 - Compete aos Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA: 

I - Acatar e fazer cumprir as decisões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CMDCA; 

II - Trabalhar para o aperfeiçoamento das funções do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CMDCA, estabelecidas na Lei Municipal nº 1677/2019; 

III - Submeter-se ao regimento Interno; 

IV - Votar e ser votado; 

V - Opinar, sugerir, concordar, discordar, elaborar propostas, projetos e programas, 

representar por designação, a entidade, fora e dentro do Município; 

VI - Indicar nomes de profissionais da área técnica para consecução de estudos e projetos 

específicos; 

VII - Integrar as Comissões Temáticas, Grupos de Trabalho e de estudo, para as quais for 

designado; 



 
 

 
 

VIII - Assinar, em livro próprio, as reuniões as quais comparecer; 

IX - Decidir e agir naquelas situações que demandem orientação educativa, apoio e 

atendimento à criança e ao adolescente, conforme o livro I, art. 1º ao 6º da Lei Federal nº 

8.069/90; 

X - Acompanhar e apoiar as ações do Conselho Tutelar, sempre que necessário; 

XI - Comunicar a Coordenação Geral o impedimento; 

XII - Comparecer às reuniões; 

XIII - Debater e votar a matéria em discussão; 

XIV - Requerer informações, providências e esclarecimentos à mesa ou à Secretaria 

Executiva quando houver; 

XV - Apresentar relatório e pareceres dentro dos prazos fixados; 

XVI - Participar, privativamente, das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho com 

direito a voto; 

XVII - Proferir declarações de voto, quando o desejar; 

XVIII - Propor temas e assuntos à deliberação do Plenário; 

XIX - Propor, ao Plenário, a convocação de audiências; 

XX - Apresentar questão de ordem na reunião. 

Parágrafo Único: Os membros suplentes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente - CMDCA terão direito de voz nas reuniões de plenária, somente tendo 

direito a voto quando em substituição ao titular. 

SEÇÃO III 

DAS COMISSÕES TEMÁTICAS E GRUPOS DE TRABALHO 

Art. 46 - As Comissões Temáticas e os Grupos de Trabalho são órgãos da estrutura 

funcional do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e 

auxiliares da assembleia geral, aos quais compete estudar, analisar, opinar e emitir parecer 

sobre matéria que lhes for distribuída. 

Art. 47 - As Comissões Temáticas são órgãos de natureza técnica e de caráter permanente 

nas áreas de: 

I - Políticas Públicas, Capacitação e Formação; 



 
 

 
 

II - Comunicação; 

III - Orçamento e Finanças Públicas; 

V - Normas (legislação e regulamentação). 

Art. 48 - Os pareceres emitidos pelas Comissões Temáticas e pelos Grupos de Trabalho 

serão deliberados em assembleia. 

Art. 49 - Ficam criadas as seguintes Comissões Temáticas permanentes do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA: 

I - Comissão de Políticas Públicas, Comunicação, Divulgação e Formação; 

II - Comissão do Orçamento e Finanças Públicas do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - FIA; 

III - Comissão de Apoio ao Conselho Tutelar; 

IV - Comissão de Registro e Inscrição de Entidades e Programas; 

V - Normas (legislação e regulamentação). 

§1º - O funcionamento, as atribuições e o número dos membros integrantes destas 

Comissões Temáticas serão definidos através de Resolução. 

§2º - Os Conselheiros Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente membros das 

Comissões Temáticas tomarão posse na 2ª Reunião do Plenário do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, do respectivo mandato. 

§3º - Poderão ser criadas Comissões Temporárias de acordo com a necessidade, o que 

será determinado através de Resolução. 

Art. 50 - As Comissões Temáticas são órgãos delegados e auxiliares do plenário, a quem 

compete verificar, vistoriar, fiscalizar, estudar, opinar e emitir pareceres sobre as matérias 

que lhe forem distribuídas, no prazo determinado pelo Coordenador(a) Geral. 

Art. 51 - As Comissões Temáticas serão compostas de 3 (três) Conselheiros Municipais 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, podendo um ser suplente, desde que sejam de 

órgãos diferentes, organizado em um Coordenador(a), um Relator(a) e Secretário(a). 

§1º - Os componentes das Comissões Temáticas serão nomeados pelo Coordenador(a) 

Geral, respeitando o interesse de participação de cada Conselheiro Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. 

§2º - Poderão participar eventualmente dos trabalhos das Comissões Temáticas, na 

condição de assessores, sem direito a voto, pessoas de notório saber, ligados à área da 



 
 

 
 

criança e do adolescente, convidados pela Coordenação Geral ou pelos próprios membros 

do conselho, integrantes da comissão. 

§3º - No caso de rejeição do parecer será nomeado novo relator que emitirá o parecer 

retratando a opinião dominante no plenário. 

§4º - Os pareceres aprovados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA poderão ser transformados em resolução. 

§5º - Todas as Comissões Temáticas votadas em plenária deverão ter seus membros 

nomeados em forma de resolução, se houver necessidade constará a regulamentação ou 

orientação. 

§6º - Serão criadas tantas Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho quanto forem 

necessárias. 

CAPÍTULO VI 

DAS AUSÊNCIAS, LICENÇAS E IMPEDIMENTOS 

Art. 52 - São consideradas ausências justificadas dos Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA: 

I - Afastamento temporário para cumprir obrigações funcional, devidamente oficializada 

pelo Presidente da Entidade ou Chefe Imediato da respectiva repartição pública; 

II - Licença para tratamento de saúde; 

III - Afastamento para concorrer a cargo eletivo; 

IV - Participação em congresso, curso ou seminário, dentro e fora do Município, em 

caráter inadiável; 

V - Doença ou morte de familiares; 

VI - Convocações para prestação de serviços públicos especiais. 

§1º - O afastamento de que trata o inciso I do presente artigo, deverá ser comunicado ao 

Coordenador Geral(a) do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

- CMDCA, de acordo com as seguintes condições 

a) Para o Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que representa 

os órgãos não governamentais, a Entidade deverá enviar declaração especificando os 

motivos e o prazo, se omisso no respectivo estatuto, devendo requerer por escrito e 

justificado o afastamento, devidamente assinado por ele e se superior a 90 (noventa) dias 



 
 

 
 

consecutivos ou 120 (cento e vinte) dias intercalados, durante o mandato de 02 (dois) 

anos. 

b) Para o Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente que representa 

os órgãos governamentais, será obedecido o mesmo prazo, se omisso no respectivo 

estatuto, devendo requerer por escrito e justificado o afastamento, devidamente assinado 

por ele e seu superior imediato. No caso de ultrapassar o prazo estipulado por este 

regimento ou pelo respectivo estatuto do órgão governamental deverá ser indicado outro 

Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em substituição, pelo 

que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, oficiará 

ao órgão para as devidas informações. 

§2º - Ultrapassado esse prazo ocorrerá à substituição do Conselheiro Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente que representa a Entidade, assumindo a Titularidade 

definitiva o respectivo suplente. 

§3º - O Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá requerer 

por escrito e devidamente justificado, afastamento temporário por motivo particular desde 

que não ultrapasse a 90 (noventa) dias consecutivos ou 120 (cento e vinte) dias 

intercalados, durante o mandato de 02 (dois) anos, sendo que a Entidade e ou órgão 

governamental deverá enviar outro representante para substituição eventual. 

CAPÍTULO VII 

DAS PENALIDADES 

Art. 53 - São penalidades aplicáveis aos membros do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CMDCA: 

I - Advertência; 

II - Destituição. 

Art. 54 - Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente poderá ser 

destituído quando: 

I - Descumprir suas funções, com deliberação de maioria absoluta dos componentes do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, concedida ao 

interessado, oportunidades da ampla defesa. 

II - For condenado por prática de quaisquer dos crimes ou infrações administrativas 

previstas nos capítulos I e II do Título VII da Lei Federal nº 8.069/90. 

III - For condenado por sentença transitada em julgada pela prática de quaisquer dos 

crimes previstos no código penal, ou legislação vigente. 



 
 

 
 

Art. 55 - Havendo destituição do Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o suplente assumirá o cargo automaticamente. 

CAPÍTULO VIII 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 56 - O presente Regimento poderá ser emendado ou reformulado por decisão de 2/3 

dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA, em reunião especialmente convocada para este fim. 

Art. 57 - O cargo de Coordenador(a) Geral do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA, escolhido por eleição dentre seus membros, será 

alternadamente exercido por um Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente governamental e não governamental, bem como guardadas as mesmas 

proporções na composição da Coordenação Geral. 

§1º - A posse da Coordenação Geral deverá ser realizada no máximo em 10 dias após a 

eleição dos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA. 

§2º - Os atuais membros da Coordenação Geral responderão até a posse dos novos 

representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA. 

§3º - O processo de escolha dos representantes do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA do Conselho Tutelar será regulamentado através de 

Resoluções. 

Art. 58 - As organizações não governamentais registradas no Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA poderão solicitar informações sobre a 

atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, 

sendo as mesmas prestadas no prazo de 30 (trinta) dias. 

§1º - A solicitação deverá ser protocolada através de requerimento ao Coordenador(a) 

Geral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

§2º - As informações deverão ser prestadas no prazo de 15 (quinze) dias da data do 

protocolo. 

Art. 59 - As organizações governamentais e não governamentais que desejarem efetuar a 

substituição de seu representante junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CMDCA deverá fazê-lo por escrito à Coordenação Geral, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias. 



 
 

 
 

Art. 60 - Os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

- CMDCA, quando estiverem a serviço dos interesses da criança e adolescente fora do 

Município poderão ter suas despesas ressarcidas pelo Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

§1º - Serão consideradas atividades desenvolvidas fora do Município as seguintes: 

I - Representar do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 

CMDCA na Conferência Regional e Estadual e Nacional sobre os Direitos da Criança e 

do Adolescente; 

II - Realizações de Cursos de Capacitação de interesse do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

III - Participações de seminários, simpósios e palestras de interesse do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

§2º - Os membros que participarem de atividades fora do Município deverão seguir os 

seguintes procedimentos: 

I - Participar de evento ligado ao atendimento, defesa e promoção dos Direitos da Criança 

e do Adolescente; 

II - Solicitar como no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência através de requerimento 

com a programação e o custo em anexo a Coordenação Geral do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

III - No requerimento deverá constar à justificativa sobre a importância do evento para a 

implementação da política da Infância e Juventude no Município; 

IV - Se deferido, o Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

deverá obrigatoriamente repassar os conhecimentos recebidos no evento ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA e ao setor que 

supostamente poderá ser beneficiado; 

Art. 61 - Os casos omissos neste Regimento e as dúvidas de interpretação serão resolvidos 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

Art. 62 - As pautas das Reuniões Plenárias deverão ser enviadas aos Conselheiros 

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, pelo menos 03 (três) dias da data 

de Convocação. 

Parágrafo Único: A pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias deverá ser elaborada 

pelo Coordenador(a) Geral e ou Coordenação Geral. 



 
 

 
 

Art. 63 - Conselheiro Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao tomar 

posse, deverá receber uma cópia do Regimento Interno para fins de conhecimento e 

cumprimento das normas. 

Art. 64 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

poderá, com aprovação de 2/3 do plenário, contratar profissionais para prestar-lhe 

assessoria técnica nas áreas de Direito Público, Contabilidade Pública e a Administração 

Pública. 

§1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA poderá 

criar uma Comissão de Assessoria Técnica permanente, para elaborar pareceres, estudos, 

plano estratégico de ação, plano de aplicação de recursos financeiros, programas, 

projetos, pesquisas, atendendo aos interesses da política municipal dos direitos da criança 

e ao adolescente. 

§2º - A Comissão de Assessoria será chefiada por profissionais de áreas técnicas, sendo 

que os nomes sugeridos serão submetidos à apreciação e aprovação da plenária do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. 

§3º - A Comissão poderá ser constituída por profissionais de Organizações 

Governamentais ou não Governamentais. 

§4º - Os profissionais serão contratados e remunerados pelo FIA e o Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA decidirá sobre os serviços a serem 

prestados, o valor da remuneração e o regime de trabalho. 

Art. 65 - Este Regimento entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

 

 

Guabiruba, 17 de outubro de 2022. 

 


