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REGIMENTO INTERNO 

 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

Dispõe sobre alterações no regimento interno do CMDCA-SPA 

  

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, no 

uso de suas atribuições,  

  

DELIBERA:  

Alterar o REGIMENTO INTERNO, que passa a ter o seguinte teor:  

  

CAPÍTULO I 

Disposições Preliminares 

Art. 1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, instituído pela Lei 

nº 599 de 26/08/91, com as alterações pelas Leis nº 863/93 e 1.043/96, Criado pela Lei 

Municipal nº 1.113, de 15/08/1997 e alterado pela Lei n° 2663, de 01/09/2016 é o órgão 

deliberativo, consultivo, fiscalizador e controlador da política Municipal de atendimento e 

defesa dos direitos da Criança e do Adolescente no Município de São Pedro da Aldeia.  

  

Art. 2º - O CMDCA, funcionará na forma deste Regimento que integrará a sua legislação 

criadora, e dos atos normativos que forem editados, tendo a sua sede, na Rua Hermógenes 

Freire da Costa, nº 19, centro- São Pedro da Aldeia.  
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CAPÍTULO II 

Da composição e da competência 

Art. 3º - O CMDCA é constituído de 10 (dez) membros efetivos, com igual número de 

suplentes, representantes, de forma paritária de entidades governamentais e não 

governamentais, na forma do que dispõe a sua legislação criadora.  

Art. 4º - O CMDCA tem as seguintes competências, além de outras que lhe forem atribuídas:  

I – Cumprir e fazer cumprir o disposto na Constituição Federal e na Lei Federal n.º8069/90 

(Estatuto da Criança e do Adolescente), e legislação subsequente sobre a matéria, com vistas 

a garantia dos direitos fundamentais da Criança e do Adolescente.  

II –Fiscalizar as ações governamentais e não governamentais dirigidas à infância e a 

adolescência no Município de São Pedro da Aldeia.  

III – Articular e integrar as entidades governamentais e não governamentais, com atuação 

vinculada à infância e adolescente no Município de São Pedro da Aldeia com vistas a 

consecução dos objetivos definidos neste Regimento.  

IV – Definir com os Poderes Executivo e Legislativo do Município, a dotação orçamentária a 

ser destinada à execução das políticas sociais básicas e políticas assistenciais de: saúde, 

educação, profissionalização, cultura, lazer e justiça destinados à Criança e o Adolescente.  

V –Manter permanente entendimento com os Poderes Executivo, Legislativo Municipal, 

Judiciário e órgão do Ministério Público, participando, inclusive, na elaboração das 

eventuais alterações da legislação local em vigor, e nos critérios adotados para o 

atendimento à Criança e ao Adolescente.  

VI – Definir e divulgar amplamente a política Municipal destinada à Criança e ao Adolescente.  

VII  -Inspecionar Delegacias de Polícias, Presídios, Postos Policiais e demais entidades 

governamentais e não governamentais onde estejam ou possam ser encontradas Crianças e 

Adolescentes.  

VIII – Baixar resoluções, que regulem e impeçam a atividade laboral do menor em 

contrariedade à Constituição Federal e ao Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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CAPÍTULO III 

Dos Conselheiros 

Art. 5º - Os membros do CMDCA atuarão em igualdade de condições, vedado o 

estabelecimento de hierarquia ou distinção de peso entre os votos, salvo o caso de voto de 

desempate nas reuniões plenárias onde o Presidente terá voto de Conselheiro e de desempate, 

se em 2ª discussão persistir o empate.  

  

Art. 6º - Nas sessões do Conselho o suplente só terá direito à voz e voto em caso de ausência 

do conselheiro titular.  

  

Art. 7º - Aos conselheiros incube:  

I – Participar e votar nas reuniões plenárias;  

II – Relatar matérias que lhe forem atribuídas;  

III - Propor e requerer esclarecimentos que lhes forem úteis para melhor apreciação das 

matérias em estudo ou deliberações;  

IV – Zelar, permanentemente e em qualquer situação pelo respeito aos direitos da Criança 

e Adolescente.  

Art.8° - Será substituído o Conselheiro:  

I – Que cometa reconhecida falta grave ou que tenha conduta reprovável; a requerimento de 

1/3 dos conselheiros e aprovação da maioria absoluta do Plenário, assegurado ao 

conselheiro em questão, ampla defesa.  

II – Por decisão de quem outorgou o mandato;  

III – Que deixe de comparecer a três (3) reuniões ordinárias consecutivas ou a cinco (5) 

alternadas, salvo por licença de saúde ou missão outorgada pelo conselho;  

IV – Por motivo de força maior, que o impeça de exercer a função;  

V – Que pedir exoneração;  

Parágrafo Único – A entidade que não se fizer representar em duas reuniões consecutivas ou 

a três alternadas deverá substituir seus representantes, sob pena de ser excluída do Conselho.  

  

CAPÍTULO IV 

Dos órgãos do Conselho 

Art.9° - São órgãos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:  

I – O Plenário;  
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II – A Diretoria;  

III – As Comissões Permanentes;  

IV – As Comissões   Especiais Temporárias.  

  

Seção I 

Do Plenário e das Seções 

  

Art.10° - O Plenário compõe-se dos Conselheiros no exercício Pleno dos seus mandatos, e é 

Órgão soberano de deliberação do Conselho Municipal.  

Art.11° - O Plenário só poderá funcionar com o número mínimo da maioria absoluta e as 

deliberações serão tomadas por maioria dos Conselheiros presentes à sessão.  

Art. 12° - As sessões plenárias serão:  

I – Ordinárias, quando realizadas na segunda  segunda-feira de cada mês, às 14:00 horas;   

II-Extraordinárias, quando convocadas pela Presidência ou a requerimento subscrito pela 

maioria absoluta dos Conselheiros.  

Parágrafo Único- As sessões terão início sempre com a leitura da ata da sessão anterior, que 

após aprovada, será assinada por todos os presentes. Em seguida, se fará a nomeação e 

distribuição das matérias ás comissões, e só então terão início as deliberações.  

Art. 13° - De cada sessão plenária do Conselho Municipal será lavrada uma ata pela 

secretaria, assinada pelo Presidente e demais Conselheiros presentes, contendo em resumo, 

todos os assuntos tratados e as deliberações que que foram tomadas.  

 

 

Art. 14° - As deliberações do Conselho Municipal serão proclamadas pelo Presidente, com 

base nos votos da maioria vencedoras, e terão a forma de resolução, de natureza decisórias ou 

opinativa, conforme o caso.  

Seção II 

Da Diretoria 

Art. 15° - A Diretoria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e 

composta dos seguintes cargos:  

I – Presidente  

II – Vice-Presidente;  

III – 1° Secretário;  

IV – 2° Secretário;   
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Art. 16° - Os titulares dos cargos de Diretoria serão eleitos pelos membros efetivos do 

CMDCA, para mandato de 02 (dois) anos, através de voto direto e secreto, em reunião 

especialmente convocada para este fim, presente a maioria absoluta dos seus membros, 

permitida a reeleição.  

Art.17° - A presidência é a representação máxima do Conselho Municipal dos Direitos da 

Crianças e do Adolescente, a reguladora dos seus trabalhos e a fiscal de sua ordem, tudo de 

conformidade com seu regimento.  

 § 1° - A Presidência será exercida pelo Presidente do Conselho Municipal e em sua ausência 

ou impedimento pelo Vice-Presidente.  

 § 2º - Ocorrendo a ausência também do Vice-Presidente a Presidência será exercida pelo 1º 

Secretário.  

 § 3º - Nos casos de vacância do Cargo do Presidência, o Vice- Presidência completará o 

mandato.  

Art.18º- São atribuições do presidente:  

I- Presidir as sessões plenárias, tomando parte nas discussões e votações, com direito a voto; 

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

III- Convocar sessões ordinárias, extraordinárias e solenes;  

    IV-Proferir voto de desempate nas votações plenárias;   

V- Distribuir as matérias às comissões permanentes;  

VI- Nomear os membros das comissões especiais e eventuais relatores substitutos 

VII- Assinar a correspondência oficial do Conselho Municipal;             

VIII-Gerir, de acordo com a lei, o Fundo Municipal para a Infância e Adolescente;                 

  

IX-Representar o Conselho Municipal nas solenidades e zelar pelo seu prestigio;  

  X- Instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar para apurar eventuais 

irregularidades, troca de residência para fora do município, condenação por crime doloso ou 

descumprimento dos deveres da função por membros do Conselho Tutelar sujeitando as 

conclusões a deliberação do Plenário;  

  XI-Providenciar junto ao Poder Municipal a designação de funcionários, alocação de bens e 

liberação de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar;  

XII- Enviar ao Juiz competente, após aprovação do plenário as listas com os nomes das 

pessoas e respectivos números de cédula de identidade, com direito a voto e as chapas 

inscritas para homologação e instruir o processo da eleição do Conselho Tutelar;  

XIII- Convocar o suplente para assumir suas funções no Conselho Tutelar sempre que 

ocorrer vacância de cargo, férias ou licença prolongada.  
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 Art.19º- Compete ao Vice-Presidente:  

I- Substituir o Presidente nas suas ausências ou impedimentos;  

II- Participar das discussões e votações nas sessões plenárias;  

III- Participar das comissões especiais quando indicado pelo Presidente.  

Art.20º- A secretaria do Conselho será exercida pelo 1º Secretario.   

       Parágrafo Único- nas ausências o impedimento do 1º secretario assumirá imediatamente 

e automaticamente o 2º secretário e na ausência deste será designado pelo Presidente um 

Secretario “ad hoc”.  

 

Art.21º- A secretária manterá:  

I- Livro de correspondência recebidas e emitidas com os nomes dos remetentes ou 

destinatários e respectivas datas;  

II- Livro de ata das sessões plenárias;  

            III-Livro de registo da posse dos membros do Conselho Tutelar;  

IV- Fichas de registro das entidades governamentais e não governamentais que prestam 

assistência e atendimento à criança e ao adolescente, contendo a denominação, localização, 

regime de atendimento, número de menores atendidos, diretoria e relação de nomes das 

pessoas com número de suas cédulas de identidade, que constituam seu grupo de apoio 

com direito a voto nas eleições do Conselho Tutelar e respectivas alterações;  

V – Ficha de assentamentos funcionais dos membros do Conselho Tutelar com anotação 

quanto a posse, exercício, férias, licença, afastamento, vacância e demais circunstâncias 

pertinentes a vida funcional, com arquivo em pasta individual e cópia dos documentos 

apresentados.  

  

Art. 22º - Ao 1º Secretário compete:  

I- Secretariar as sessões do Conselho;  

II- Despachar com o Presidente;  

III- Manter sob sua guarda, fichas, documentos, papéis do Conselho e o controle do 

almoxarifado;  

IV-  Prestar as informações que lhes forem requisitadas a expedir certidões;  

V-  Zelar pelo asseio e conservação das instalações do Conselho;  

VI-  Propor ao Presidente a requisição de servidores dos órgãos governamentais que 

compõem o Conselho para a execução dos serviços da Secretaria;  

VII- Orientar, coordenar e fiscalizar os serviços da Secretaria;  
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VIII-  Manter atualizada as fichas de registro das entidades governamentais e não 

governamentais que prestam assistência e atendimento à criança e ao adolescente;  

IX-  Receber e encaminhar à aprovação do Plenário as chapas que concorrerão ao Conselho 

Tutelar.  

  

Art. 23º - Ao 2º Secretário compete:  

I – Substituir o 1º Secretário nas suas ausências e impedimentos;  

II – Auxiliar o 1º Secretário nas atividades a ele destinadas, quando por este for solicitado.  

 

Seção III 

Das Comissões permanentes 

 

Art. 24º - As Comissões permanentes são órgãos delegados e auxiliares do Plenário, a quem 

compete conferir, vistoriar, fiscalizar, opinar e emitir parecer sobre as matérias que lhe forem 

distribuídas.  

Parágrafo Único – Serão criadas tantas comissões permanentes, quantas forem necessárias.  

  

Art. 25º - As Comissões permanentes serão compostas de um Presidente e um relator que 

emitirão parecer sobre todas as matérias que lhe forem distribuídas.  

I- Os componentes das Comissões serão nomeados pelo Presidente, independentemente de 

pertencerem ao Conselho quando se tratar de temas que necessitem de representantes de outro 

Órgão.  

II –Os pareceres das Comissões serão apreciados, discutidos e votados em sessão 

plenária.  

III – No caso de rejeição do parecer será nomeado novo relator que emitirá o parecer 

retratando a opinião dominante do plenário.  

IV – Os pareceres aprovados pelo Conselho Municipal poderão ser transformados em 

resoluções.  

Seção IV 

Das Comissões Especiais 

Art. 26º - As Comissões Especiais Temporárias serão criadas pela Presidência, para tratar de 

assunto que por sua natureza e transitoriedade não justifiquem a criação de Comissão 

Permanente.  
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CAPÍTULO V 

Do Conselho Tutelar 

Seção I 

Da localização e funcionamento 

  

Art. 27º - O Conselho Tutelar funcionará em local designado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e de preferência na Sede deste.  

Art. 28º - O Conselho Tutelar fará atendimento ao público das 08 às 11 horas e das 13 às 

18horas, de segunda a sexta feira.  

I – Aos sábados, domingos, dias santificados e feriados o Conselho Tutelar ficará em 

sobreaviso, mediante escalas de serviços e sob a orientação e responsabilidade de um dos 

cinco titulares, que compõem o Conselho Tutelar.  

II –  O Conselho Tutelar, deverá colocar em local visível o número de contato.  

 

Seção II 

                                                                Das atribuições 

  

Art. 29º - Ao Conselho Tutelar, compete exercer as atribuições conferidas nos arts. 95 e 136, 

da Lei Federal nº8069, de 13 de julho de 1990, e art. 20 e seguintes da Lei Municipal nº 

599/90, sem embargo daquela resultante de resoluções do CMDCA.  

 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Gerais 

  

 Art. 30º - As disposições do presente Regimento Interno poderão ser complementadas por 

meio de resolução a serem aprovadas pelo Plenário do CMDCA, e por maioria absoluta de 

seus conselheiros.  

 

 

Art. 31º - O CMDCA convocará de dois em dois anos, a Conferência Municipal sobre os 

Direitos da Criança e do Adolescente, conforme as orientações do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente- CONANDA, com mais ampla participação da 

sociedade, para os fins de avaliar a situação da Criança e do Adolescente, aplicação das 

políticas adotadas e a observância das Leia relativas aos seus direitos.  
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Parágrafo Único – Poderão também ser convocadas pelo Conselho semestralmente, 

assembleias gerais de que participaram com voz e voto, os conselheiros titulares e suplentes 

apenas com voz, representantes das organizações representativas da comunidade aldeense; os 

representantes dos Poderes Legislativo, Executivo do Município, Poder Judiciário e 

Ministério Público estaduais e outros convidados pela Presidência.  

Art.32º - O CMDCA apresentará ao Poder Executivo até o dia 30 de julho de cada ano, a 

proposta orçamentária para os seus planos programas do exercício subsequente.  

Art. 33º - O presente Regimento somente poderá ser emendado ou revisto por proposta da 

maioria absoluta dos membros do Conselho e aprovado pelo voto de 2/3 (dois terços) dos 

Conselheiros.  

Art. 34º - Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Plenário.  

Art. 35º - Este Regimento Interno estará em vigor na data de sua aprovação pelo Plenário do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.  

  

São Pedro da Aldeia, 10 de dezembro de 2018 

 


