
_st* 	CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE 
PITANGUEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO 

RESOLUÇAO N° 01 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2009. 

Dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do CMDCA e dá outras 
Agi-4 	 providências 
0:1110 

ais 
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Pitangueiras.- Estado de São Paulo no uso das atribuições iegais estabelecidos na 

Lei Municipal n° 1 442, de 19 de abril de 1991. com  as alterações introduzidas pelas 

Leis Municipais n° 1 728 de 15 de setembro de 1995 Lei Municipal n°2.054 de 08 de 

setembro de 2000. Lei municipal n° 2.319 de 02 de junho de 2004, Lei Municipal n° .fflidj 
2 401 de 22 de setembro de 2005 e Lei n°2 507 de 28 de junho de 2007 e, a 

deliberação do Conselho, em sua reunião extraordinária do dia 06 de novembro de 
•-•03 	 2009, resolve: 

Art 1°-Aprovar o seu Regimento Interno na forma do anexo à presente resolução: 

Art. 2°- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Carmem 	Masson Ripamonte 
Presidenta do CMDCA 

ãe 

ãe 	REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE PITANGUEIRAS - ESTADO DE SÃO PAULO. 
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TÍTULO I 
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•41 	Art. 1° O presente regimento tem por finalidade disciplinar as atividades e o 
funcionamento do CMDCA no âmbito do município de Pitangueiras - SP. visando a 
adequação de suas ações aos objetivos para os quais foi instituído 

Parágrafo Único O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - 
CMDCA criado pela Lei Municipal n° 1.442 de 19 de abril de 1991. com  as 
alterações introduzidas pela Lei Municipal n° 1 728 de 15 de setembro de 1995, Lei 
Municipal n° 2 054 de 08 de setembro de 2000 Lei Municipal n° 2 319 de 02 de 
junho de 2004, Lei Municipal n° 2 401 de 22 de setembro de 2005 e a Lei Municipal 
n° 2 507 de 28 de junho de 2007 é órgão colegiado de caráter normativo. 

	

..11e5 	deliberativo e controlador da política de atendimento promoção. proteção e defesa 

	

-003 	dos direitos da criança e do adolescente do município de Pitangueiras - São Paulo. 
vinculado administrativamente á Secretaria Municipal de Assistência Social. 
preservada sua autonomia e observada a sua composição par-itero conforme o 

	

-40* 	previsto no art. 88 da Lei Federal n° 8 069. de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 

	

.3109 	Criança e do Adolescente. 

CAPITULO II 
DAS COMPETÊNCIAS 

.003 
-011.3 

	

-4003 	Art. 2° Compete ao CMDCA 

I - na primeira sessão anual, eleger seu presidente vice-presidente e o secretário 

	

Ave 	geral do CMDCA e o Tesoureiro do FMDCA 
file 

II - formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, definindo 
prioridades e controlando as ações de execução em todos os níveis. 

III - deliberar sobre a conveniência e oportunidade de implementação dos 

	

.~-1/3 	programas e serviços destinados ao atendimento às crianças e adolescentes bem 

	

Joe 	como sobre a criação de entidades governamentais ou realização de consorcio 
intermunicipal regionalizado de atendimento 

	

_me 	 IV - analisar e deliberar a respeito dos auxílios ou benefícios. do tesouro municipal, 

	

froe 	bem como da aplicação dos mesmos. a serem concedidos a entidades não 

	

lawse 	governamentais que tenham por objetivo a proteção a promoção e a defesa dos 
direitos das crianças e adolescentes: 

	

4■03 	 V - sugerir modificações nas estruturas das Secretarias e Órgãos da Administração 
~IP 

 
ligados à promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes, 

Ák1,4 
VI - efetuar o registro das entidades não governamentais que desenvolvam 
programas de atendimento a crianças e adolescentes. bem como a inscrição dos 
programas das entidades governamentais e não governamentais na forma 

	

.04 	estabelecida nesta Lei e nos artigos 90 e 91 do Estatuto da Criança e do 

	

.40 	Adolescente: 

VII - gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. alocando 
recursos para os programas das entidades governamentais e concedendo auxílios e 

} 
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ou subvenções para as entidades não governamentais que desenvolvam programas 
de atendimento a crianças e adolescentes regularmente registradas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

VIII — propor o orçamento-programa municipal destinado ao funcionamento do 
Conselho Tutelar. indicando as modificações necessárias à consecução da política 
formulada; 

IX — fixar critérios de utilização, através de pianos de aplicação das doações 
subsidiadas e demais receitas destinando necessariamente percentual para o 
incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda. de criança ou adolescente. órfão 
ou abandonado, na forma do disposto no artigo 227, § 3° VI. da Constituição 
Federal e artigo 34 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Le: o" 12 010 de 3 de 
Agosto de 2009 (lei da nova adoção) 

X — elaborar e aprovar o seu Regimento Interno . 

XI — estabelecer política de formação de pessoal com vista à qualificação do 
atendimento á criança e ao adolescente. principalmente para a função de 
Conselheiros Tutelares 

XII — manter intercâmbio com entidades internacionais, federais e estaduais 
congêneres ou que tenham atuação na proteção promoção e defesa dos direitos da 
criança e do adolescente: 

XIII — realizar e incentivar campanhas promocionais de conscientização dos Direitos 
e Deveres das Crianças e dos Adolescentes .  

XIV — regulamentar o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tutelares :  
bem como elaborar o edital com os requisitos necessários para concorrência ao 
cargo de conselheiro tutelar, assim corno convocar os aprovados na forma da Lei 
Municipal n° 1.442, de 19 de abril de 1991. com  as alterações introduzidas pela Lei 
Municipal n° 1.728 de 15 de setembro de 1995. Lei Municipal n" 2 054 de 08 de 
setembro de 2000. Lei municipal n° 2.319 de 02 de junho de 2004. Lei Municipal n° 
2.401 de 22 de setembro de 2005, Lei Municipal n° 2 507 de 28 de junho de 2007 e 
do Estatuto da Criança e do Adolescente .  

XV — fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais regularmente 
inscritas e registradas no CMDCA 

XVI — O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente — CMDCA 
será o responsável por aprovar o regimento interno do Conselho Tutelar e as suas 
alterações, bem como atuar em conjunto com o Conselho Tutelar, como órgão 
superior de julgamento em se tratando de situações que venham a prejudicar a 
ordem estabelecida e o andamento dos trabalhos do Conselho Tutelar. 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 
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Art. 3° O CMDCA é órgão colegiada de composição paritána. integrado por quatro 
representantes do Poder publico e seus respectivos suplentes e quatro 
representantes e seus respectivos suplentes de entidades não-governamentais de 
defesa e ou atendimento aos direitos da criança ou adolescentes. regularmente 
inscritas e registradas nesse Colegiada 

Parágrafo Único — O CMDCA solicitará aos órgãos governamentais e entidades 
não-governamentais que o compõe a indicação de seus representantes até o prazo 
máximo de 30 dias antes da posse dos novos membros do conselho. 

Seção I 
Da indicação dos membros representantes dos orgãos governamentais 

Art. 4° Os membros dos órgãos governamentais de que trata o art 3° deste 
Regimento serão indicados, juntamente com seus suplentes. pelo respectivo Titular 
da Pasta, e nomeados pelo Prefeito Municipal 

§ 1 °  - Os representantes. titulares e suplentes, do Poder Executivo serão pessoas 
nomeadas pelos seguintes Órgãos e Secretarias: 

1— Secretaria Municipal de Assistência Social: 

II — Secretaria Municipal de Administração: 

III — Secretaria Municipal da Educação 

IV — Secretaria Municipal de Saúde 

§ 2° - Os conselheiros nomeados pelo Prefeito Municipal que perderem a condição 
de servidores municipais. perderão. automaticamente, seus mandatos e serão 
substituidos pelos respectivos suplentes Não havendo suplentes o Prefeito 
Municipal nomeará novo representante e respectivo suplente no prazo de até 30 
(trinta) dias do início da vacância 

§ 3° - O Prefeito Municipal podera substituir ou destituir qualquer representante por 
ele nomeado 

Seção II 
Da eleição e da indicação dos membros representantes das entidades 

não-governamentais 

Art. 5° Os representantes das entidades não-governamentais serão escolhidos em 
assembléia convocada especificamente para esse fim. elegendo seus titulares e 
suplentes junto ao CMDCA, que deverão ser em número igual àquele dos órgãos 
governamentais de que trata o art. 3" deste Regimento 
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§ 1° A assembléia referida no caput deste artigo será convocada pelo CMDCA. em 
até sessenta (60) dias antes do término de seu mandato por meio de edital 
publicado no Diário Oficial do Municipio e fixação de local público do município. 
devendo ser realizada até 15 dias antes da posse do novo conselho 

§ 2°  O resultado da assembleia de que trata o caput deste artigo deverá ser lavrado 
em ata, onde constará o nome dos membros eleitos 

§ 3° O Ministério Público Estadual será convidado para fiscalizar o processo eleitoral 
de que trata este artigo 

Art. 6° No caso de vacância do representante de entidade não-governamental com 
titularidade assumirá efetiva e automaticamente a vaga. o representante suplente 
mais votado em ordem decrescente na assembléia das entidades não-
governamentais. 

Seção III 
Da substituição de membros do CMDCA 

Art. 7° A requerimento de qualquer membro do Colegiada por deliberação do 
Plenário do CMDCA. o conselheiro será substituido quando 

I — faltar o representante de órgão governamental a três assembléias consecutivas, 
ou seis alternadas. sem o comparecimento do respectivo suplente. ressalvada a 
hipótese de apresentação de justificativa por escrito ros moldes do disposto no § 3° 
deste artigo. 

II — faltar o representante de entidade não-governamental a très assembléias 
consecutivas, ou seis alternadas sem comunicação prévia ao presidente do 
CMDCA, ressalvada a hipótese da ausência ter ocorrido por motivo de força maior. 
devidamente justificada. nos termos do § 4° deste artigo; 

(II — faltar o conselheiro a trés reuniões consecutivas ou seis alternadas, da 
Comissão Temática ou do Grupo de Trabalho do qual faça parte ressalvada a 
hipótese de justificativa de que tratam os §§ 3° e 4° deste artigo. 

IV — apresentar conduta incompativel com a natureza de suas funções 

V — for condenado por sentença transitada em Julgado. pela pratica de quaisquer 
dos crimes ou infrações administrativas previstos nos Capitulos l e II do Titulo VII 
do Livro II, do Estatuto da Criança e do Adolescente. e 

VI — for condenado por sentença transitada em julgado pela prática de quaisquer 
dos crimes previstos no Código Penal ou legislação extravagante 

§ 1 °  As propostas de substituição de conselheiro. devidamente fundamentadas e 
documentadas serão encaminhadas ao Plenário do CMDCA. para deliberação em 
assembléia, 
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§ 2°  Qualquer dos membros do CMDCA pode solicitar a adoção das providências de 
que trata o § 1° deste artigo; 

	

rose 	§ 3° A justificativa por escrito de que trata o inciso 1 deste artigo deverá ser expedida 
pela chefia imediata do membro do CMDCA. junto ao Órgão/Secretaria que 
representa 

§ 4° A justificativa de ausência de que cuida o inciso II deste artigo dar-se-á por meio 
de documento expedido pela entidade não-governamental à qual o conselheiro 
representa. devendo o referido documento expor as razões que caracterizam o 
motivo de força maior:  

int 
§ 5° A substituição de conselheiro, peias razões de que trata o inciso IV deste artigo. 
se dará mediante Processo Administrativo Disciplinar à ser julgado pelos demais 

	

409 	 membros do CMDCA. resguardados os direitos constitucionais de ampla defesa e do 
contraditório: 

§ 6° O conselheiro substituido não poderá ser reconduzido pelo Poder Público ou 
pela entidade que representa, devendo ser indicado substituto no prazo máximo de 
quinze dias. 

	

011 	 Art. 8° As entidades não-governamentais poderão substituir seus representantes 
junto ao CMDCA. mediante comunicação prévia à presidência do colegiado 

Art. 9° No caso de ausência justificada assumirá o suplente do representante titular, 
e na falta deste. o mais votado na assembléia das entidades não-governamentais. 

i4 

CAPÍTULO IV 

	

4 
	

DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO 

	

4 	
Art. 10. O CMDCA é presidido por um dos seus membros, eleito nos termos do 
parágrafo único do art. 25 deste Regimento Interno. e substituido_ em caso de 
ausência. ou impedimento temporário. na  forma estabelecida no inciso 1 do art. 36 
deste normativo. 

Art. 11. Para exercer suas competências. o CMDCA dispõe da seguinte organização 
funcional: 

1 — Plenário: 

II — Presidência; 

	

4 	III - Secretaria Geral: 

IV - Comissões Permanentes e Grupos Temáticos 
3 

TÍTULO II 
441 
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XI- Aprovar em conjunto com o Conselho Tutelar o regimento Interno daquele órgão 
bem como suas alterações: e 

XI - aprovar, zelar pelo cumprimento e promover as alterações necessárias deste 
Regimento Interno 

Seção II 
Da Secretaria Geral do CMDCA 

Art. 13. Compete á Secretaria Geral. 

I - prestar assessoria tecnica administrativa e de comunicação ao CMDCA. 

II - elaborar, registrar, encaminhar e arquivar os documentos e correspondências 
determinadas peio Plenário ou Presidência: 

III - secretariar as assembléias, lavrar as atas controlar a freqüência dos 
conselheiros e promover medidas destinadas ao cumprimento das decisões do 
Plenário : 

IV - operacionalizar contatos com os demais Conselhos Setoriais quando designado 
pelo Plenário ou Presidência: 

V - divulgar. conforme critério estabelecido pelo Plenário. as Resoluções do 
CMDCA. assim como publicações técnicas referentes a criança e ao adolescente: 

VI - manter o CMDCA informado acerca do sistema de informação sobre a criança e 
o adolescente, inclusive banco de dados de leis. decretos e propostas legislativas 
referentes á criança e ao adolescente através de relatórios periódicos 

VII - desenvolver as atividades administrativas necessárias ao funcionamento do 
CMDCA: 

VIII - providenciar a publicação das Resoluções e demais atos do CMDCA no Diário 
Oficial do Município, nos prazos definidos na forma deste Regimento Interno :  

IX - elaborar a pauta das reuniões plenárias. conforme decisão das Comissões 
Permanentes, do Plenário, ou da Presidência, 

X - manter sob sua guarda os livros e documentos do CMDCA 

XI - elaborar a proposta Orçamentária Anual do CMDCA. em conjunto com os 
demais membros ao Conselho. encaminhando-a para apreciação do Plenário 

Seção III 
Das Comissões Permanentes e Grupos Temáticos 
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Art. 14. Fica previsto a constituição e o funcionamento de Comissões Permanentes 
a serem estabelecidas por este Regimento que deverão estar embasados na 
explicação de suas finalidades. atribuições e aspectos que identifiquem claramente a 

4 	sua natureza, respeitando a paridade na sua composiçâo 

Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das Comissões Permanentes 
representantes de orgãos púbicos dos poderes executivo. legislativo e judiciário, de 
entidades da sociedade civil e de crianças e adolescentes. 

411, 	 Art. 15. Fica prevista a constituição e o funcionamento de Grupos Temáticos a 
serem estabelecidos em resolução especifica que deverão estar embasados na ap explicação de suas finalidades. objetivos, produtos. prazos e demais aspectos que 
identifiquem claramente a sua natureza respeitando a paridade na sua composição 

4 
ao 	Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar dos Grupos Temáticos 

representantes de órgãos públicos dos poderes executivo legislativo e judiciário. de 
entidades da sociedade civil e de crianças e adolescentes 

4 
11) 	 CAPITULO II 

DA COMPOSIÇÃO. ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DO 
619 

dg§ 

CMDCA 
al) 

Seção I 
Do Plenário 

Art. 16. O Plenário. orgão soberano e deliberativo ao CMDCA e composto pelo 
013 	 conjunto de membros titulares do Conselho. ou respectivos suplentes, no exercício 

pleno de seus mandatos. 

Art. 17. O Plenário reunir-se-á em assembléia. mensalmente em caráter ordinário. 
conforme calendano anual previamente aprovado e extraordinariamente. sempre 

6115 

	

	que convocado pelo seu presidente. por iniciativa própria ou a requerimento da 
maioria simples de seus membros 

4 
ír4 	§ 1° As assembléias serão realizadas no local da sede do CMDCA. podendo ser 

convocadas para realizarem-se em local diverso. sempre que razões superiores de 
conveniência técnica e estrutura física, ou politica. assim o exigirem. 'e desde que 
por deliberação do Plenário: 

4 
§ 2° As assembléias do Plenário realizar-se-ão em primeira chamada com no 

è-13 	
mínimo metade mais um de seus membros e.  após trinta minutos com qualquer 
quorum. 

§ 3°  As assembléias serão presididas pelo presidente do CMDCA ou seu substituto 
;;;ta 	regimental. 

/ 

4 



íã4 
Á.19 II- leitura do expediente das comunicações da ordem do dia 

:MJ 	 — matérias para deliberação 

104 
IV — palavra franca. e 

— abertura da sessão. leitura. discussão e votação da ata aa reunião anterior. e 
aprovação da pauta do dia. 

aii113 
ain 	 V - encerramento 
giag, 
019 Parágrafo único. A pauta estabeiecera a carga noraria e os procedimentos 

necessários para o tratamento das matérias 

t 

Art. 18. As assembléias serão públicas. salvo deliberação em contrário pelo 
Plenário. 

§ 1° Nas assembléias quando publicas os presentes terão direito a fazer uso da 
palavra, desde que o Plenário assim tenha decidido no inicio da assembléia; 

§ 2° Os casos especiais. relativos à publicidade das assembleias e ao direito de uso 
da palavra. serão submetidos à deliberação da assembléia 

Art. 19. As deliberações das assembléias do Plenário do CMDCA ocorrerão da 
seguinte forma 

— em matéria relacionada i votação de Rogimento interno Destituição de 
Conselheiro Tutelar_ Orçamento Fundo Municipal e substituição de conselheiro. o 
quorum de votação será de no mínimo dois terços de seus membros; e 

II — as demais matérias serão deiiberadas por maioria simples de votos. 

Art. 20. As deliberações das assembléias do Plenário poderão consubstanciar -se 
em resoluções. assinadas peio pesidente C.MDCA e encaminhadas para 
publicação no Diário Oficiai do Municipio no prazo máximo de cinco dias úteis. 

Art. 21. As assembléias terão sua pauta preparada pela Secretaria Geral em 
consonância com a Presidência e coordenação das Comissões Permanentes. e 
dela constará necessariamente 

soe 	 Art. 22. Qualquer conselheiro poderá apresentar matéria a apreciação do Plenário. 
irre 	 enviando-a por escrito para a Secretaria Geral que a submeterá ao conhecimento 
ao. 	da Presidência e coordenação das Comissões Permanentes 
--094 Parágrafo único. Assuntos urgentes não apreciados pelas Comissões Permanentes 
ind1 	 e Grupos Temáticos deverão ser examinados e delibeiadds pelo Plenário. em 
-04 	 assembléia. 

Art. 23. A pauta das assembléias ordinárias será encaminhada aos Conselheiros 
com, no mínimo setenta e duas horas de antecedennLa 
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Art. 24. As deliberações das assembléias do Plenário se processarão por votação 
explícita, ressalvada situações especificas e justificadas. com  contagem de votos a 

	

.411 	 favor, contra e abstenções. com  a respectiva menção em ata. 

_MO 

Seção II 

	

_m1411 	 Da Diretoria 
Jia* 

Art. 25. A mesa diretora é órgão constituído pelo Presidente. pelo Vice-presidente, 
pelo Secretário Geral do CMDCA e peio Tesoureiro de FMDCA. 

Parágrafo único. A mesa diretora será escolhida peio Pienario reunido na primeira 
assembléia ordinária de cada ano dentre seus membros titulares, por voto de 
maioria simples. para cumprirem mandato de um ano assegurando-se a alternância 
entre representantes do governo e da sociedade civil organizada conforme art. 14, 
alínea "b", da Resolução n° 105. de 15 de junho de 2005 do Conselho Nacional dos Ao" 
Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA 

	

Ao, 	Art. 26. A Presidência do Conselho e das assembléias do Plenário será exercida 

	

011.11 	 pelo presidente do CMDCA. e em sua ausência ou impedimento temporário pelo 
vice-presidente e/ou Secretário Geral 

	

.00 	 § 1° Ocorrendo a ausência ou impedimento do presidente. do vice-presidente e do 

	

Mia 	 Secretário Geral assumirá a presidencia da assembléia um conselheiro escolhido 
pelo Plenário, nos moldes do inciso V do art 12 deste Regimento Interno: 

1413 § 2° No caso de vacância do cargo de presidente restando menos de seis meses 
para o término do mandato. assumirá a presidência o vice-presidente No entanto. 
se  esse prazo for superior a seis meses, deverá ser realizada nova eleição. 

$119 

	

,411, 	 Seção III 
Da Secretaria Executiva 

41119 

Art. 27. Fica prevista a constituição e o funcionamento de urna Secretaria Executiva. 

	

0101, 	 órgão a ser composto peio (a) Secretário (a) Executivo (a) e demais servidores 

	

*a, 	 designados pela Secretaria Municipal de Assistência Social com a finalidade de 
prestar o suporte técnico. jurídico administrativo e de comunicação necessários ao 

	

4619 	 funcionamento do CMDCA 

Parágrafo único. A Secretaria-Execitiva seta supervisionada pelo (a) Secretário (a) 
Geral do CMDCA. 

Art.14. Os Conselhos los Direitos da criar , ..- 	Adolescente 	elatm ai ür^ regimento interno ode defina o 
funcionamento do órgão. prevendo dentre outros sei,:uintes itens 

	

Joáigik 	
a) a estrutura tuncional mínima composta rui r:if-nado presrdência :3M•=.,SÓCS e seci ela%) dormindo suas respectivas 
atribuições 

	

Áta 	 b) a forma de escolha dos membros da presdencia 	Conselho (Inc :".'errei ,, daefiacça e .1d ,',:loiescente. assegurando a 
alternância entre representantes do governo e da sccie:lade 	organizada 

	

011 	 c)( ) 

3)-r4 	 4‘R 
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Seção IV 
Das Comissões Permanentes e Grupos Temáticos 

Art. 28. As Comissões Permanentes e os Grupos Tematicos. constituídos 
respeitando a paridade na sua composição terão no mirem° quatro membros, 
escolhidos dentre todos os conselheiros do CMDCA. de acordo com o interesse e a 
área de atuação de cada um observadas as disposições contidas no inciso II do art. 
12, art. 14 e 15 e no caput do art 30 todos deste Regimento Interno 

Parágrafo único. As Comissões Permanentes e Os Grupos Temáticos de que trata 
o caput deste artigo terão, obrigatoriamente em sua composição. pelo menos um 
representante dos Órgãos governamentais e um das entdades. não-governamentais. 

Art. 29. Cada Comissão Permanente ou Grupo lematico tera um coordenador e um 
relator. cabendo ao relator a exposção de parecer sobre a matéria em pauta. nas 
assembléias do Plenário. 

Art. 30. O Plenário do CMDCA eun!do em assembléia ao criar qualquer dos 
órgãos de que trata o art 28 oeste Regimento Interno devera escolher seus 
membros e seus respectivos coordenadores 

Parágrafo único. O relator de cada um dos órgãos de que trata o caput deste artigo 
será escolhido por seus pares dentre seus membros respeitada a paridade, 
devendo seus nomes ser submetidos à aprovação do Plenário do CMDCA. 

Art. 31. As Comissões Permanentes são órgãos de natureza técnica e de carater 
permanente nas áreas de 

a) Políticas Públicas para Infância e Adolescência 

b) Orçamento e Finanças: 

c) Mobilização e Formação e 

d) Regulamentação do Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares 

Parágrafo Único E competência das Comissões Permanentes realizarem visitas às 
entidades que atendam ao segmento criança e adoescente. a fim de fiscalizar se os 
recursos recebidos através do FMDCA estão em conformidade com o plano de 
trabalho apresentado. 

Art. 32. Os Grupos Temáticos são Órgãos de natureza técnica e de caráter 
provisório, para tratar de assuntos específicos 

Art. 33. Os pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes e Grupos Tematicos 
serão deliberados pelo Plenário em assembléia. e obedecerão as seguintes etapas 
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dee 

aio 	 1 - o presidente da assembléia dará a palavra ao relator. que apresentará seu 

dge 	parecer, escrito ou oral. 

II - terminada a exposição, a materna será posta em dscussão na assembléia e 
ide 

III - encerrada a discussão, far-se-á a votação 

§ 1° As matérias originarias das Comissões Permanentes e Grupos Temáticos que 
entrarem na pauta da assembléia do Plenário deverão ser votadas, 
obrigatoriamente, no prazo máximo de três assembléias 

§ 2°  Os pareceres dos Relatores das Comissões Permanentes e dos Grupos 
Temáticos, que estiverem contidos na Ordem do Dia. serão encaminhados pela 
Secretaria Geral aos demais conselheiros do CMDCA. com  antecedência de. no 
mínimo, cinco dias. 

4 
01. 	 § 3° O Relator deverá. no momento reservado á exposição das matérias em 

assembléia do Plenário, apresentar a lista de presença relativa as reuniões da 
respectiva Comissão Permanente. ou Grupo Temático acompanhada quando for o 
caso, das competentes justificativas de ausência 

4 
Art. 34. Cada Comissão Permanente ou Grupo Temático elaborará seu Plano de 

41. 	 Trabalho Interno 

Parágrafo único: A pauta das reuniões das comissões e grupos será elaborada 
pelo presidente do CMDCA e coordenador da respectiva Comissão e assuntos 
emergenciais serão apreciados mediante a concordância da maioria dos seus 
membros. 

4 
4 	 CAPÍTULO 111 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CMDCA 

Seção 1 
Do Presidente do CMDCA 

de 
de 
de 	Art. 35. Ao Presidente do CMDCA incumbe 

nik 	 1 - representar judicial e extrajudicialmente o CMDCA. 
4 

II - convocar e presidir as reuniões do Plenário. 

4 

4 
4 

m 
111  

III - submeter à votação as matérias a serem decididas pelo Plenario intervindo na 
ordem dos trabalhos. ou suspendendo-os sempre que necessário: 

IV - assinar as deliberações do Conselho e atas relativas ao seu cumprimento: 

V - submeter à apreciação do Plenario o relatorio anual do Conselho 

,,- 
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VI — delegar competência: 

VII - decidir as questões de ordee^ri evantadas nas essembleias 

-4 	 VIII - cumprir e fazer cumprir as resoluções emanadas do CMDCA 

IX — determinar à Secretaria Geral a execução das ações emanadas do Plenário: 

X — solicitar a elaboração de estudos informações e posicionamento sobre temas de 
relevante interesse público. 

.041, 
XI — participar do conjunto formado entre o Consc4lo Tutelar e CMDCA. no que 
tange as penalidades (advertência suspensão perda de mandato) a serem 
aplicadas aos conselheiros tutelares ajlk 
XII — distribuir matérias as Comissões Permanentes e Grupos -I ematicos: e 

ni1 
XIII - Convocar quando necessario. os Conselhos -tutelares para reuniões 
capacitações, treinamentos conferencias. encontros temáticos e discussões de 
casos concernentes a sua competência entre outros. 

as 
alo XIV - assinar os expedientes do CMDCA 

XV — assinar em conjunto com Tesoureiro do FMDCA os relatórios financeiros, 
empenhos. liquidação e pagamentos das despesas e dos recebimentos das receitas. 

afb 
Seção II 

Do Vice-Presidente do CMDCA 
al. 

Art. 36. Ao vice-presidente incumbe 

- substituir o presidente do CMDCA 	seus impedimentos ou ausências. 

II — auxiliar o presidente do CMDCA no cumprimento de suas atribuições: 
air 

III - exercer as atribuições que lhes sejam conferidas oeio Plenario e 

IV- participar do conjunto formado entre o Conselho Tutelar e CMDCA no que tange 
as penalidades (advertência suspensão e perda de r)anclato) a serem aplicadas aos 
conselheiros tutelares 

Seção III 
Do Secretário Geral do CMDCA 

Art. 37. Ao Secretário Geral incumbe 
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I — substituir o presidente e o Vice-Presidente do CMDCA em seus impedimentos ou 
ausências; 

II — auxiliar o presidente e o Vice-Presidente do CMDCA no cumprimento de suas 
atribuições: 

III — supervisionar os trabalhos da Secretária Executiva do CMDCA 

IV — exercer as atribuições que lhes sejam conferidas pelo Plenário - 

V- participar do conjunto formado entre o Conselho Tutelar e CMDCA no que tange 
as penalidades . advertência suspensão e perda de mandato) a serem aplicadas aos 
conselheiros tutelares. 

3 	 Seção IV 
Dos Conselheiros do CMDCA 

Art. 39. Aos conselheiros do CMDCA incumbe 
—4 

1 — comparecer as reuniões. 

II — debater e votar a matéria em discussão . 
- —4 

gddia 

	

.0111, 	V — apresentar reiatono e pareceres dentro aos prazos fixados 

MIO 

	

.4:1110 	 VI — participar das Comissões Permanentes e Grupos fernat!cos com direito a voto. 

VII — executar atividades que lhes forem atribuidas peio Plenário: 

VIII 
0111 

- proferir declarações de voto e menciona- io em ata, incluindo posições 

	

sole 	contrárias às matérias aprovadas. quando o desejar 

	

dee 	 IX — propor moções. temas e assuntos à deliberação do Plenano: 

X — propor temas e assuntos para inclusão na pauta das reuniões plenárias; 

XI — propor ao Plenário, a convocarão de audienc as com autoridades: 

	

-4 	XII — apresentar questão de ardem nas asserabieias e nas ieutvões das Comissões 
Permanentes e dos Grupos Temáticos dos quais faça parte. 

4 

- -04) 

-4 	1H — requerer informações. providenc as e esciarec:mentos ao relator às Comissões 
4 	Permanentes. á mesa, ou à Secretaria Geral. 

IV - solicitar reexarrie de Resolução ouando necessano 
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Age 
.010 	XIII — apresentar ã Secretaria gerai. no prazo de oito dias anteriores à assembléia 

justificativa de ausência de conselheiros não-governamentais para fins de 
convocação da respectiva suolencia 0111) 

§ 1 °  Os conselheiros suplentes poderão representar o CMDCA quando aprovados 
em assembléia, tendo a prioridade da representação os conselheiros titulares: 

§ 2° Os conselheiros suplentes poderão partic4:.iar nas comissões permanentes e 
grupos temáticos 

XIV - participar do conjunto formado entre o Conselho Tuteiar e CMDCA no que 
tange as penalidades (advertência. suspensão e perda de mandato) a serem 
aplicadas aos conselheiros tutelares 

010 	 Art. 40. É facultado a qualquer conselheiro pedir vistas de matéria ainda não 
votada. 

§ 1° O pedido de que trata o caput deste artigo será concedido por prazo não 
superior a vinte dias, a ser fixado peio presidente dei CMDCA 

§ 2° Quando mais de um conselhe:ro pedir vistas o prazo fixado peio presidente 
será comum; 

§ 3° A matéria objeto de pedido de vistas deverá ser incluída na pauta da primeira 
assembléia a ser realizada após o termino do prazo de que cuida o § 1° deste artigo 

4 
CAPITULO !V 

DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

SEÇÃO! - DO FMDCA 
.014 

Art. 41 - O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. criado pelo 
artigo 22 da Lei Municipal 2 054 de 08 de setembro de 2000 e regulamentado 
pelo decreto n°1, 981 de 18 de janeiro de 2001 reger- se -á por este regimento 
interno 

di 	 SEÇÃO II 
DO OBJETIVO DO FMDCA 

Art. 42 	Constitui objetivo do rondo Municipai dos Diretos da Criança e do 
Adolescente, promover a captação repasse e apkação de recursos destinados ao 
desenvolvimento das ações de atencimento a criança e ao adolescente 

SEÇÃO III 
DA ADMINISTRAÇÃO DO FMDCA 

Art. 43 - O FMDCA ficara subeeioado diretamente ao Conselho Municipal dos 
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Direitos da Criança e do Adolescente. que gozará de autonomia administrativa e 
financeira na gestão de seus recursos, conforme estabelecido neste regulamento 

	

-41# 	 § 1° - Os cheques serão assinados pelo Presidente do CMDCA e pelo Tesoureiro do 
FMDCA, escolhidos por votação em Plenário na primeira assembléia ordinária de 

	

. ide 	 cada ano 

§ 2° - Os recursos do FMDCA seu controle e contabilização são de deliberação 
exclusiva do CMDCA . 

	

file 	 Art. 44 - O Conselho Municipal dos Direitos da Cr lança e do Adolescente expedirá 
recibos nos valores exatos das doações recebidas usando o CNPJ próprio. 

imã 
_doma 

_Joe 
Art. 45 - são atribuições do Tesoureiro do FMDCA 

	

Jele 	 I - manter os controles necessários á execução orçamentária do FMDCA referente a 

	

_mas 	 empenhos. liquidação e pagamentos das despesas e dos recebimentos das receitas 

	

ire 	
II - Encaminhar ao CMDCA 

a) mensalmente. as demonstrações de receitas e despesas; 

b) anualmente, o Balanço Geral e demais peças contábeis alusivas 

III - Assessorar o Conselho Municipal na elaboração de proposta orçamentária 

	

filhe 	 anual, 

	

_ide 	 IV - Controlar todas as entradas e saidas de recursos do FMDCA, mantendo 
registros. documentos em boa ordem. 

fiai V - Desenvolver outras atividades indispensaveis a consecução das finalidades do 

	

..0111 	 FMDCA; 

VI - Exercer controle financeiro dos recursos do FMDCA em estabelecimento 
bancário: 

	

Ádle 	 VII - Firmar convênios e contratos sempre em conjunto com o Presidente e com a 

	

_ma 	aprovação do CMDCA. referentes a recursos que serão geridos pelo FMDCA. 

VIII - Fornecer informações ao Prefeito. Câmara Municipal CMDCA e demais órgãos 

SEÇAO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DO TESOUREIRO DO FMDCA 

sobre a gestão do FMDCA: 

IX - Autorizar juntamente com o Presidente do CMDCA. a contratação de serviços 
de terceiros 

04b 

_ÁIKe 
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- 
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4111 	 Conselho Municipc: 	i)!rci 	 C;A-14;r:9. 
Adoiesceri- 

X- participar do conjunto formado entre o Conselho "1 tear e CMDCA no que tange 
as penalidades (advertència suspensão perda de mandato) a serem aplicadas aos 
conselheiros tutelares 

Parágrafo único As atribuições mencionadas neste artigo poderão ser 
desempenhadas em conjunto e sob a orientação de um contador da Prefeitura 

	

110 	 Municipal quando necessário. 

XI - assinar em conjunto com Presidente do CMDCA os relatórios financeiros, 
empenhos, liquidação e pagamentos das despesas e aos recebimentos das receitas. 

TITULO III 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 46. Fica acordado que solicitações de informações internas do Conselho 
Tutelar, exceto judiciais serão avaliadas pelo conjunto formado entre o Conselho 
Tutelar e o CMDCA. quanto a pertinência do pedido 

ale Art. 47. Os casos omissos neste Pedimento serãe 'esoividos neto Plenário em 
assembléia. e publicados em resoluçõe.:. 

01, 
Art. 48. Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação 

ag, 
a. 

Pitangueiras 06 de novembro de 2009. 

a. 
ink 

Carmem Silvia Masson Ripamonte 

	

81. 	 Presidenta 
a. 
1910 Fernanda Moritecchi Ricaldone 

Secretária Geral 
qk 

a. 
a. 
a. 
is a 
a. 

40.
 411. 

41.  

400, 
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