REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITO
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SÃO JOSÉ DO POVO.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÔES GERAIS
Das Competências
Art. 1º. O Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de São
José do Povo, criado pela Lei número de 605/2015 de 24 Abril de 2015 e alteração
da lei 179/90 reger-se-á por este Regimento Interno.
Art. 2º. Além das competências estabelecidas no Capítulo I, da lei 605 cabe
ao Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de São José do Povo:
I - propor, quando for o caso, a revisão do seu Regimento Interno:
II - estabelecer sua estrutura organizacional e definir suas atribuições
e competências.

CAPÍTULO II
Da Direção

Art. 3º . O Conselho contará com a seguinte estrutura:
I – Presidência
II – Secretaria Executiva
Art. 4º . A Presidência será composta de um Presidente e um Vicepresidente, escolhidos pelos membros efetivos do Conselho, com mandato de 02
(dois) anos, com direito a voto, nos termos do Capítulo III.
Art. 5º . Compete ao Presidente do Conselho:
I – convocar e presidir as sessões ordinárias e extraordinárias;
II - coordenar as atividades do Conselho, elaborando a pauta
determinando a verificação de presença, a leitura da ata e das comunicações,
concedendo as palavras aos membros; colocando matéria em discussão e votação

anunciando o resultado das votações; decidindo sobre questões de ordem; visando
os livros e documentos do Conselho;
III – exercer na sessão plenária, além do direito de voto, o direito de
voto de qualidade, nos casos de empate;
IV – constituir Comissões, indicando seus membros;
Art. 6º . Compete ao vice-presidente substituir o Presidente em suas
faltas e impedimentos e, quando solicitado, colaborar com este no exercício de suas
atribuições.
Art. 7º . A Secretaria Executiva será composta por um 1º Secretário,
escolhidos pelos membros efetivos do Conselho, com mandato de 02(dois) anos,
nos termos do Capítulo III.
Art. 8º . Compete ao 1º Secretário:
I – assessorar o Presidente na elaboração da pauta;
II – secretariar as reuniões do Conselho, redigindo suas atas e
procedendo a leitura das mesmas;
Conselho;

III – responsabilizar-se pelos arquivos, atas e outros documentos do

IV – enviar a convocação das sessões bem como as pautas aos
membros do Conselho, com antecedência para as sessões ordinárias e de 24(vinte
e quatro) horas para as sessões extraordinárias.
CAPÍTULO III
Da Eleição
Art. 9º . A eleição para composição da Presidência e da Secretaria Executiva
será realizada em sessão extraordinária, convocada especialmente para este fim.
Parágrafo 1º . A votação será secreta, nominal e consideradas eleitas os candidatos
mais votados do poder público e os mais votados da sociedade civil.
Parágrafo 2º . O primeiro escrutínio será para composição da Presidência,
cabendo o cargo de Presidente ao candidato com o maior número de votos; em
caso de empate, será realizado novo escrutínio entre os dois ou mais candidatos.
Parágrafo 3º . Definida a Presidência, realizar-se-á a eleição para composição da
Secretaria Executiva, cabendo o cargo de 1º Secretário ao candidato com o maior
número de votos; em caso de empate, será realizado novo escrutínio entre os dois
ou mais candidatos.

Parágrafo 4º . Persistindo o empate dos candidatos tanto a Presidência e
Secretariado, será considerado o vencedor o mais idoso.
CAPÍTULO IV
Dos Membros do Conselho
Art. 10º . Compete aos membros do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente:
I - participar das discussões e deliberações do Conselho, apresentando proposições,
requerimentos, moções e questões de ordem;

II - votar as proposições submetidas à deliberação do Conselho;
III - comparecer às reuniões nas datas e horários pré-fixados;
IV - desempenhar as funções para as quais for designado;
V - relatar os assuntos que lhes forem distribuídos pelo Presidente;
VI - obedecer as normas regimentais;
VII - assinar as atas das reuniões do Conselho;
VIII - apresentar retificações ou impugnações das atas, justificando seu voto,
dentro do prazo fixado pelo Presidente;
IX - comunicar sua ausência, num prazo máximo de 24 vinte e quatro horas
que antecederem a data da reunião, providenciando o comparecimento de seu
suplente;
X - apresentar à apreciação do Conselho Municipal qualquer assunto
relativo a sua atribuição;
Art. 11º . O Membro do Conselho que faltar a 05(cinco) reuniões consecutivas, sem
justificativa, ficará automaticamente desligado, sendo chamado seu suplente para o
preenchimento da vaga, obedecendo ao Capítulo .
Parágrafo único: O prazo para apresentar justificativa de ausência é de 02(dois)
dias úteis, a contar da data da reunião em que se verificou o fato.
Art. 12º . No caso de pedido de afastamento temporário ou definitivo de um dos
membros titulares, assumirá o suplente com direito a voto na reunião que deferir o
pedido formulado.
Parágrafo único: Os membros que deixarem de pertencer às entidades de sua
representação, deverão comunicar a Presidência do Conselho, assumindo outro
membro indicado pela Entidade.

Art. 13º . Aos membros suplentes presente às reuniões plenárias será assegurado o
direito de voz, mesmo na presença dos titulares.

CAPÍTULO V
Das Sessões
Art. 14º . O Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, reunir-se-á
com a presença da maioria simples de seus membros, ordinariamente, 01(uma)
vez por mês e, extraordinariamente, quando convocado pelo Presidente ou
mediante solicitação de pelo menos a maioria simples de seus membros titulares.
Parágrafo 1º . Se, à hora do início da reunião, não houver quórum suficiente será
aguardada durante 30(trinta) minutos a composição do número legal;
Parágrafo 2º . Esgotado o prazo referido no parágrafo anterior, sem que haja
quórum suficiente, a reunião será realizada com o número de conselheiros
presentes.
Art. 15º . A ordem dos trabalhos do Conselho será a seguinte:
I - leitura, votação e assinatura da ata da reunião anterior;
II - expediente;
III - ordem do dia;
IV - outros assuntos de interesse
Parágrafo único: A leitura da ata poderá ser dispensada pelo plenário quando sua
cópia tiver sido distribuída aos membros do Conselho.
Art. 16º . A ordem do dia corresponderá à discussão, bem como à execução
das atribuições do Conselho, conforme estabelecido em lei e neste regimento.
Art. 17º . Fica assegurado a cada um dos membros participantes da reunião
o direito de se manifestar sobre o assunto em discussão, obedecendo a ordem de
inscrição e ao tempo estipulado.
Parágrafo único: Uma vez encaminhada para votação, não mais poderá voltar a
ser discutido o mérito do assunto.
Art. 18º . As matérias apresentadas durante a ordem do dia serão discutidas
e votadas na reunião em que foram apresentadas.
Parágrafo 1º . Durante as discussões, cada membro terá direito a palavra, durante
o tempo fixado pelo Presidente;

Parágrafo 2º . Por deliberação do plenário, a matéria apresentada na reunião
poderá ser discutida e votada na reunião seguinte, podendo qualquer membro do
Conselho pedir vistas de matéria em debate.
Art. 19º . Durante as discussões, qualquer membro do Conselho poderá
levantar questões de ordem, expondo-as dentro do prazo fixado pelo Presidente.
Parágrafo único: O encaminhamento das questões de ordem não previstas nesse
Regimento será decidido pelo Presidente.
Art. 20º . As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples e
registradas em ata.
Art. 21º . As atas devem ser escritas seguidamente, sem rasuras ou emendas,
e subscritas pelo Presidente do Conselho, pelo 1º Secretário e pelos membros
presentes à reunião.
CAPÍTULO VI
Da Alteração do Regimento
Art. 22º . Este regimento poderá ser alterado parcialmente ou totalmente,
através de proposta expressa apresentada por qualquer membro do Conselho e
encaminhada por escrito com antecedência da data reunião que deverá apreciá-la.
Art. 23º . As alterações regimentais serão apreciadas em reuniões
extraordinárias convocadas com antecedência mínima de 24(vinte e quatro) horas,
e as matérias serão consideradas aprovadas se receberem o voto favorável de, pelo
menos 2/3(dois terços) do Conselho.
Parágrafo único: As alterações regimentais aprovadas serão encaminhadas ao
Prefeito Municipal, para formalização legal.
CAPITULO VII
DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE:
Art. 24°. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
realizará, a cada biênio, uma Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, destinada a realizar um debate ampliado, assim como conscientizar e
mobilizar a população na busca de soluções concretas para os problemas que
afligem a população infanto-juvenil.
Paragrafo 1°. Os resultados da Conferência servirão de referencial para
atuação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente no biênio
subseqüente, devendo ser estabelecido um cronograma para implementação e
adequação das políticas, programas e serviços públicos nela aprovados.

CAPITULO VIII
DA PARTICIPAÇÃO NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO
EXECUTIVO:
Art. 25°. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
deverá elaborar seu plano de ação, contendo as estratégias, ações de governo e
programas de atendimento a serem implementados, mantidos e/ou suprimidos
pelo município, que deverão ser devidamente publicados e encaminhados para
inclusão, no momento oportuno, nas propostas de Lei de Diretrizes Orçamentárias
e Lei Orçamentária Anual, elaborados pelo Executivo;
CAPITULO IX
DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA:

Art. 26°. Os recursos do Fundo para a Infância e Adolescência não poderão
ser utilizados:
a) para manutenção dos órgãos públicos encarregados da proteção e
atendimento de crianças e adolescentes, aí compreendidos o Conselho Tutelar e o
próprio Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, o que deverá
ficar a cargo do orçamento das Secretarias e/ou Departamentos aos quais
estiverem aqueles administrativamente vinculados (conforme art.134, par. único,
da Lei nº 8.069/90);
b) para manutenção das entidades não governamentais de atendimento a
crianças e adolescentes, por força do disposto no art.90, caput, da Lei nº 8.069/90,
podendo ser destinados apenas aos programas de atendimento por elas
desenvolvidos;
c) para o custeio das políticas básicas a cargo do Poder Público.
Paragrafo 1º. Os recursos captados pelo Fundo para a Infância e
Adolescência serão utilizados exclusivamente para implementação de ações de
programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas respectivas famílias, na
forma do disposto nos arts.90, incisos I a VII, 101, incisos I a VII, 112, incisos III a
VI e 129, incisos I a IV, todos da Lei nº 8.069/90;

Paragrafo 2º. Os recursos captados pelo Fundo para a Infância e
Adolescência são considerados recursos públicos, estando assim sujeitos às regras
e princípios que norteiam a aplicação dos recursos públicos em geral, inclusive no

que diz respeito a seu controle pelo Tribunal de Contas, sem embargo de outras
formas que venham a se estabelecer, inclusive pelo próprio Ministério Público
(conforme art.74, da Lei nº 4.320/64 e art.260, §4º, da Lei nº 8.069/90, somados às
disposições gerais da Lei nº 8.429/92);

Art. 27°. Por se tratarem de recursos públicos, a deliberação e aplicação dos
recursos captados pelo Fundo para a Infância e Adolescência será efetuada com o
máximo de transparência, cabendo à Plenária do Conselho Municipal de Direitos
da Criança e do Adolescente, com respaldo no diagnóstico da realidade local e
prioridades previamente definidas, critérios claros e objetivos para seleção dos
projetos e programas que serão contemplados, respeitados os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, ex vi do disposto no art.4º,
da Lei nº 8.429/92 - Lei de Improbidade Administrativa1.

Paragrafo 1º. As entidades integrantes do Conselho de Direitos da Criança e
do Adolescente que habilitarem projetos e programas para fins de recebimento de
recursos captados pelo Fundo Especial para a Infância e Adolescência, serão
consideradas impedidas de participar do respectivo processo de discussão e
deliberação, não gozando de qualquer privilégio em relação às demais
concorrentes;
Paragrafo 2º. Em cumprimento ao disposto no art.48 e par. único, da Lei
Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, o Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente apresentará relatórios mensais
acerca do saldo e da movimentação de recursos do Fundo Especial para a Infância
e Adolescência, de preferência via internet, em página própria do Conselho ou em
outra pertencente ao ente público ao qual estiver vinculado, caso disponível.
Art. 28°. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
realizará, a cada ano, campanhas de arrecadação de recursos para o Fundo
Especial para a Infância e Adolescência, nos moldes do previsto no art.260, da Lei
nº 8.069/90.
Parágrafo único. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente, por força do disposto no art.260, paragrafo 2º, da Lei nº 8.069/90 e
art.227, paragrafo 3º, inciso VI, da Constituição Federal, estabelecerá critérios de
utilização, através de planos de aplicação das doações subsidiadas e demais
receitas captadas pelo Fundo Especial para a Infância e Adolescência, definindo e
aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma
de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado.

Art. 29°. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com
a colaboração do órgão encarregado do setor de planejamento, elaborará, um
plano de aplicação para os recursos captados pelo Fundo Especial para Infância e
Adolescente, a ser obrigatoriamente incluído na proposta orçamentária anual do
município.
Parágrafo único. O Plano de Aplicação deverá corresponder ao plano de
ação previamente aprovado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente.
CAPITULO X

DO PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR:

Art. 30°. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, por
força do disposto no art. 139, da Lei nº 8.069/90, é responsável pela deflagração e
condução do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar.
Paragrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar será
deflagrado no mínimo 06 (seis) meses antes do término do mandato dos membros
do Conselho Tutelar em exercício;
Paragrafo 2º. O processo de escolha para os membros do Conselho Tutelar
será deflagrado e concluído preferencialmente no primeiro semestre do ano, de
modo a evitar a coincidência com as eleições oficiais.
Art. 31°. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
providenciará, junto ao Executivo Municipal, com a devida antecedência, os
recursos - humanos e financeiros - necessários para condução e realização do
processo de escolha, inclusive a aludida publicidade, confecção das cédulas de
votação, convocação e alimentação de mesários, fiscais e pessoal encarregado da
apuração dos votos.
Paragrafo 1º. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
realizará, com a devida antecedência, gestões junto à Justiça Eleitoral local, no
sentido de viabilizar, quando necessário, o empréstimo de urnas eletrônicas para o
pleito, nos termos do contido na Resolução nº 19.877/97, do Tribunal Superior
Eleitoral.

Paragrafo 2º. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
providenciará, junto ao comando da Polícia Militar local, com a devida
antecedência, os meios necessários para garantir a segurança dos locais de votação
e de apuração do resultado.
Art. 32°. Todas as despesas necessárias à realização do processo de escolha
dos membros do Conselho Tutelar deverão ser suportadas pelo município, via
dotação própria no orçamento da secretaria ou departamento ao qual o órgão
estiver vinculado administrativamente.

Parágrafo único. Ante a falta de prévia dotação para realização do processo
de escolha, deverá ser promovido o remanejamento dos recursos necessários de
outras áreas não prioritárias, nos moldes do previsto na lei orçamentária
municipal e Lei Complementar nº 101/00.
Art. 33°. Para que possa exercer sua atividade fiscalizatória, prevista no
art.139, da Lei nº 8.069/90, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente notificará pessoalmente o Ministério Público de todas as etapas do
certame e seus incidentes, sendo a este facultada a impugnação, a qualquer tempo,
de candidatos que não preencham os requisitos legais ou que pratiquem atos
contrários às regras estabelecidas para campanha e dia da votação.
Parágrafo único. As notificações ao Ministério Público serão expedidas
diretamente pelo Presidente da Comissão Eleitoral.
Art. 34°. Será formada, no âmbito do Conselho Municipal de Direitos da
Criança e do Adolescente, uma Comissão Eleitoral, de caráter temporária
observada a composição paritária entre representantes do governo e da sociedade
civil organizada, composta de no mínimo 04 (quatro) integrantes, que ficará
encarregada da parte administrativa do pleito, análise dos pedidos de registro de
candidaturas, apuração de incidentes ao longo do processo de escolha e outras
atribuições que lhe forem conferidas.
Parágrafo único. Aplica-se à Comissão Eleitoral, no que couber, as disposições
relativas à Câmaras Setoriais contidas no Capítulo VII, Seção V, deste Regimento
Interno.
Art. 35°. O Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, à luz
das disposições relativas ao processo de escolha para membros do Conselho
Tutelar contidas na Lei nº 8.069/90 e legislação municipal específica que trata da
matéria, expedirá resolução própria que contemple todas as etapas do certame,
estabelecendo um calendário contendo as datas e prazos previstos para sua
realização e conclusão, desde a publicação do edital de convocação até a posse dos
escolhidos.
CAPÍTULO VII

Das Disposições Finais
Art. 36º. Os casos omissos e as dúvidas sucintas na aplicação do presente
Regimento serão resolvidos pela maioria simples dos membros do Conselho.
Art. 37. Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação.

Regimento Interno aprovado em reunião ordinária em 27/04/2015

