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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TABOÃO DA SERRA 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente Regimento Interno regula a competência, o funcionamento e a 

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

Taboão da Serra, criado pela Lei Municipal nº 958/92, alterada pelas Leis Municipais nº 

1172/97, 1087/95 e 1565/05. 

Art. 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da 

Serra é órgão normativo, deliberativo e controlador das ações da política municipal de 

atendimento à infância e à adolescência, de composição paritária entre governo e 

sociedade civil, e tem por finalidade assegurar-lhes, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos à vida, à dignidade, à saúde, à alimentação, à moradia, à 

educação, ao lazer, à proteção, ao trabalho, à cultura, à liberdade, ao respeito da 

sociedade e à convivência familiar e comunitária. 

Parágrafo único: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Taboão da Serra é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e 

Cidadania, sem subordinação e assim desempenhará suas funções, priorizando, 

formulando e auxiliando no controle das ações de execução da política municipal dos 

direitos da criança e do adolescente em todos os níveis. 
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CAPÍTULO II 

DA COMPETÊNCIA 

Art. 3º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da 

Serra tem por função: 

I – Assessorar e auxiliar na elaboração da política municipal de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente, fiscalizando as ações de execução, observadas as 

linhas de ação e as diretrizes estabelecidas nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.069/90; 

II – Avaliar e zelar pela efetiva aplicação da política municipal de atendimento dos 

direitos da criança e do adolescente; 

III – Promover, nos moldes do disposto no art. 86, da Lei nº. 8.069/90, a necessária 

articulação entre órgãos públicos municipais e estaduais com atuação direta ou indireta 

junto à população infanto-juvenil e as entidades não governamentais que executem ou 

se proponham a executar programas de atendimento a crianças, adolescentes e suas 

respectivas famílias; 

IV - Difundir junto à sociedade local a concepção de criança e adolescente como 

sujeitos de direitos e pessoas em situação especial de desenvolvimento, zelando para 

efetivação do paradigma da proteção integral como prioridade absoluta nas políticas e 

no orçamento público; 

V – Promover e apoiar a realização de campanhas educativas sobre os direitos da 

criança e do adolescente, com indicação das medidas a serem adotadas nos casos de 

atentados ou violação dos mesmos; 

VI - 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; 

VII – Impedir as ações que contrariem os princípios básicos da cidadania, do 

atendimento integral e da defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
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VIII - Encaminhar, junto aos órgãos competentes, denúncias sobre negligência, 

abandono, omissão, discriminação, exclusão, exploração, violência, crueldade e 

opressão contra a criança e o adolescente; 

IX - 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, comunicando ao Conselho Tutelar e à 

autoridade judiciária competente; 

X - Registrar os programas executados pelas entidades de atendimento governamentais 

e não governamentais, que prestem atendimento a crianças, adolescentes e suas 

respectivas famílias, conforme disposto no art. 90, da Lei Federal nº 8.069/90, bem 

como as previstas no art. 430, inciso II da Consolidação das Leis do Trabalho 

(conforme redação que lhe deu a Lei Federal nº 10.097/2000); 

XI - Fiscalizar as entidades governamentais e não governamentais que desenvolvem 

programas de atendimento, proteção, promoção e defesa dos direitos das crianças e 

adolescentes. 

XII - Acompanhar e monitorar a atuação e o funcionamento do Conselho Tutelar 

verificando o cumprimento integral de suas atribuições; 

XIII - Estabelecer política de formação de pessoal com vista à qualificação do 

atendimento à criança e ao adolescente, principalmente para a função de Conselheiros 

Tutelares; 

XIV - Acompanhar a elaboração e a execução das propostas de leis orçamentárias do 

município, indicando modificações necessárias à consecução da política formulada para 

a promoção dos direitos da criança e do adolescente e zelando para o efetivo respeito ao 

princípio legal e constitucional da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, nos 

moldes do previsto nos arts. 227, caput, da Constituição Federal e art. 4º, caput, e par. 

único, alíneas “c” e “d”, da Lei nº 8.069/90; 
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XV – Fixar os critérios para gerenciamento do fundo que trata o art. 11, da Lei 

Municipal nº. 1.565/05 e art. 88, inciso IV, da Lei nº 8.069/90, em respeito às 

disposições das Leis Federais nº 4.320/64, 8.429/92 e da Lei Complementar nº 101/00; 

XVI - Elaborar e fixar planos de captação, aplicação e critérios de utilização das 

doações subsidiadas e demais receitas do Fundo Municipal para Atendimento dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 260, § 2º, da Lei Federal n.º 

8.069/1990; 

Parágrafo Único: O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Taboão da Serra atuará de maneira articulada com os demais Conselhos em 

funcionamento no município, garantindo a integração e evitando a tomada de decisões 

conflitantes. 

Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da 

Serra prestará informações à comunidade de suas atividades e das finanças do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente através de audiências públicas e de 

publicações em jornais. 

§ 1º As audiências públicas serão realizadas anualmente. O dia, local e horário das 

mesmas serão divulgados no diário oficial do município de Taboão da Serra, com no 

mínimo 30 (trinta) dias de antecedência. 

§ 2º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da 

Serra deverá publicar, juntamente com a convocação de audiência pública mencionada 

no parágrafo anterior, um relatório de suas atividades, bem como o balancete da conta 

do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 5º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da 

Serra, conforme previsto na Lei Municipal nº. 1.565/05, é composto por 10 (dez) 

membros efetivos, sendo 05 (cinco) representantes do Governo Municipal e 05 (cinco) 

representantes da sociedade civil organizada. 

Parágrafo Único: Na forma do disposto no art. 89, da Lei nº 8.069/90, a função de 

membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é 

considerada de interesse público relevante e não será remunerada. 

SEÇÃO I 

DOS REPRESENTANTES DO GOVERNO: 

 

Art. 6º Os representantes do Governo Municipal junto ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra serão indicados pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal, na forma do disposto no art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei 

Municipal nº. 1.565/2005. 

Parágrafo Único: Para cada conselheiro titular, será indicado um suplente, que 

substituirá aquele em caso de ausência ou impedimento, de acordo com o que dispuser 

este Regimento Interno, bem como a legislação municipal que regulamenta a matéria. 

Art. 7º O afastamento dos representantes do governo junto ao Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente de Taboão da Serra deverá ser previamente comunicado e 
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justificado, não podendo prejudicar as atividades do órgão, observando-se a legislação 

municipal na hipótese de substituição do conselheiro. 

 

SEÇÃO II 

 

DOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA 

 

Art. 8º Os representantes da sociedade civil organizada serão escolhidos entre as 

entidades não governamentais que preenchem os requisitos elencados no art. 6º, da Lei 

Municipal nº. 1.565/2005 e que prestem atendimento direto a crianças e adolescentes, 

ou que incluam em seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos de crianças 

e adolescentes, nos moldes do disposto nos arts. 87, inciso V, 90 e 210, inciso III, da Lei 

nº 8.069/90. 

§ 1º A escolha dos representantes da sociedade civil organizada junto ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra dar-se-á por 

intermédio de assembleia realizada entre as próprias entidades que possuam o perfil 

acima indicado, conforme estabelecido no art. 6º, da Lei Municipal nº. 1.565/2005; 

§ 2º A vaga do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 

Taboão da Serra pertencerá à entidade escolhida, que indicará um de seus membros para 

atuar como conselheiro titular e outro como seu substituto imediato; 

§ 3º A eventual substituição dos conselheiros representantes das entidades que compõe 

a ala não governamental do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Taboão da Serra deverá ser comunicada e justificada à Presidência do 
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órgão no mínimo 10 (dez) dias antes da primeira sessão ordinária subsequente, não 

podendo prejudicar suas atividades. 

§ 4º Os conselheiros titulares ou suplentes, quando representantes da sociedade civil 

organizada, afastar-se-ão automaticamente, no caso de assumirem cargo ou função 

pública no município de Taboão da Serra, de livre nomeação ou provimento. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 9º O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da 

Serra conta com a seguinte estrutura administrativa: 

I – Plenário; 

II – Diretoria; 

III – Comissões permanentes e grupos temáticos. 

 

SEÇÃO I 

DO PLENÁRIO 
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Art. 10 O Plenário, órgão soberano do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Taboão da Serra, é o fórum de deliberação plena e conclusiva, 

configurado por reuniões ordinárias e extraordinárias, de acordo com requisitos de 

funcionamento estabelecidos neste Regimento, e a ele compete:  

 

I – Deliberar sobre os assuntos encaminhados para apreciação do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra;  

II – Estabelecer, por meio de resolução, normas de sua competência, necessárias à 

regulamentação da Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e do 

Adolescente; 

III – Aprovar, por meio de proposta apresentada por qualquer dos membros ou órgãos 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra, a 

criação de Comissões Permanentes e/ou de Grupos Temáticos, definindo suas 

competências, composição, procedimentos e prazo de duração, assim como sua 

extinção;  

IV – Convocar, ordinariamente, a cada dois anos, a Conferência Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, para avaliar e deliberar a política nacional, estadual, 

distrital e municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente; 

V – Eleger o presidente, o vice-presidente, o secretário geral e o tesoureiro do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra; 

VI – Formular e deliberar sobre a política e critérios de aplicação dos recursos 

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

legislação vigente; 

VII – Aprovar, anualmente, os balancetes, os demonstrativos e o balanço do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
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VIII – Requisitar aos órgãos da administração pública e entidades privadas, 

informações, estudos ou pareceres sobre matérias de interesse do Conselho; e 

IX – Aprovar, zelar pelo cumprimento e promover as alterações necessárias deste 

Regimento Interno. 

Art. 11 O Plenário reunir-se-á em assembleia, quinzenalmente, em caráter ordinário, 

conforme calendário anual previamente aprovado e, extraordinariamente, sempre que 

convocado pelo seu presidente, por iniciativa própria, por solicitação de ¾ (três quartos) 

dos membros do CMDCA ou por solicitação da Comissão Permanente ou Temática. 

§ 1º As assembleias serão realizadas no local da sede do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra, podendo ser convocadas para 

realizarem-se em local diverso, sempre que razões superiores de conveniência técnica, 

ou política, assim o exigirem, e desde que por deliberação do Plenário; 

§ 2º As assembleias do Plenário realizar-se-ão em primeira chamada, com no mínimo 

metade mais um de seus membros e, após trinta minutos, com qualquer quórum; 

Art. 12 As deliberações das assembleias do Plenário poderão consubstanciar-se em 

resoluções, assinadas pelo presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Taboão da Serra e encaminhadas para publicação no Diário Oficial 

do município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

Art. 13 As assembleias terão sua pauta preparada pela Secretaria Executiva em 

consonância com a Diretoria e a coordenação das Comissões Permanentes, e dela 

constará necessariamente: 

I – Abertura da sessão, leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior, e 

aprovação da pauta do dia;  

II – Leitura do expediente das comunicações da ordem do dia;  
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III – Matérias para deliberação; 

IV – Palavra franca; e 

V – Encerramento. 

Parágrafo único. A pauta estabelecerá a carga horária e os procedimentos necessários 

para o tratamento das matérias. 

Art. 14 Qualquer conselheiro poderá apresentar matéria à apreciação do Plenário, 

enviando-a por escrito para a Secretaria Executiva, que a submeterá ao conhecimento da 

Presidência e coordenação das Comissões Permanentes. 

Parágrafo Único: Assuntos urgentes não apreciados pelas Comissões Permanentes e 

Grupos Temáticos deverão ser examinados e deliberados pelo Plenário, em assembleia. 

Art. 15 A pauta das assembleias ordinárias será encaminhada aos conselheiros com, no 

mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência. 

Art. 16 As deliberações das assembleias do Plenário se processarão por votação 

explícita, com contagem de votos a favor, contra e abstenções, com a respectiva menção 

em ata. 

SEÇÃO II 

 

DA DIRETORIA 

 

Art. 17 A Diretoria é órgão constituído pelo presidente, pelo vice-presidente, pelo 

tesoureiro e pelo secretário geral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Taboão da Serra. 
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Parágrafo Único: O presidente, o vice-presidente, o tesoureiro e o secretário geral do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra serão 

escolhidos pelo Plenário, dentre seus membros titulares, por voto de maioria simples, 

para cumprirem mandato de 02 (dois) anos, permitida uma reeleição consecutiva, por 

igual período, assegurando-se a alternância entre representantes do Governo Municipal 

e da sociedade civil organizada.  

Art. 18 A presidência do Conselho e das assembleias do Plenário será exercida pelo 

presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão 

da Serra, e em sua ausência, ou impedimento temporário, pelo vice-presidente e/ou 

secretário geral. 

Parágrafo Único: 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 06 (seis) meses, deverá ser realizada nova eleição. 

 

SEÇÃO III 

DAS COMISSÕES PERMANENTES E DOS GRUPOS TEMÁTICOS 

Art. 19 As Comissões Permanentes são órgãos de natureza técnica e de caráter 

permanente nas áreas de:  

a) Políticas Públicas para Infância e Adolescência e Comunicação, Articulação e 

Mobilização: Responsável pela proposição de políticas de promoção e defesa dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, além de elaborar, sugerir e acompanhar os 

programas delas decorrentes e por promover, junto à opinião pública, a divulgação do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, o papel do Conselho, seus resultados e o 

FMDCA, mobilizando a sociedade para a sua indispensável participação na defesa e 

garantia dos direitos infanto-juvenis. 
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b) Orçamento, Finanças e Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: Responsável pelo acompanhamento da gestão do Fundo 

Municipal da Criança e do Adolescente, pela proposição de formas e meios de captação 

de recursos para o FMDCA e pela articulação entre o CMDCA e os setores 

responsáveis pelo planejamento e finanças do município.  

c) Ética e Disciplina do Conselho Tutelar: Responsável pelo acompanhamento e 

apoio ao trabalho do Conselho Tutelar e pela condução dos procedimentos de apuração 

de irregularidades e dos processos disciplinares. 

d) Visita, Registro, Inscrição e Reavaliação: Responsável pelo trabalho de registro e 

inscrição dos programas governamentais e não governamentais de atendimentos as 

crianças e adolescentes e sua posterior reavaliação, pelo acompanhamento dos seus 

programas e projetos, propondo, quando necessário, modificações nas estruturas de 

atendimento. 

Parágrafo Único: As Comissões Permanentes deverão ser constituídas respeitando a 

paridade na sua composição, terão no mínimo quatro membros, escolhidos dentre todos 

os conselheiros do CMDCA, titulares e/ou suplentes de acordo com o interesse e a área 

de atuação de cada um. 

Art. 20 Os Grupos Temáticos são órgãos de natureza técnica e de caráter provisório, 

para tratar de assuntos específicos. 

Parágrafo Único: A constituição e o funcionamento dos Grupos Temáticos serão 

estabelecidos em resolução específica e deverão estar embasados na explicação de suas 

finalidades, objetivos, produtos, prazos e demais aspectos que identifiquem claramente 

a sua natureza, respeitando a paridade na sua composição. 

Art. 21 Cada Comissão Permanente ou Grupo Temático elaborará seu Plano e Trabalho 

Interno, com critérios, diretrizes e sistema de funcionamento que visem atingir metas 

desejadas para tutela dos direitos das crianças e dos adolescentes. 
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§ 1º: Cada Comissão Permanente ou Grupo Temático terá um coordenador e um relator, 

cabendo ao relator a exposição de parecer sobre a matéria em pauta nas assembleias do 

Plenário.  

§ 2º: O relator de cada uma das Comissões e/ou Grupos Temáticos de que trata o caput 

deste artigo será escolhido por seus pares, dentre seus membros, respeitada a paridade.  

§ 3º: Poderão integrar as Comissões e/ou Grupos Temáticos os conselheiros suplentes, 

nelas podendo atuar independente do titular. 

§ 4º: As Comissões e/ou Grupos Temáticos poderão requisitar assessoria técnica que, 

no caso de implicar despesas, necessitará de aprovação da Presidência do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra, que submeterá 

a proposta à votação pelo Plenário. 

CAPÍTULO V 

 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

SEÇÃO I 

 

DO PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 22 Ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

incumbe: 
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I – Presidir as sessões plenárias tomando partes nas discussões e votações, intervindo na 

ordem dos trabalhos, ou suspendendo-os sempre que necessário; 

II – Proferir o último voto nominal e, quando houver empate, remeter o objeto de 

votação para novos estudos das Comissões Setoriais; 

III – Assinar as deliberações do Conselho e atas relativas ao seu cumprimento; 

IV – Assinar os expedientes e a correspondência oficial do CMDCA de Taboão da 

Serra; 

V – Manter os demais membros do CMDCA informados sobre todos os assuntos que 

digam respeito ao órgão; 

VI – Convocar, de ofício ou a requerimento das Comissões Setoriais, reuniões 

extraordinárias da Plenária do Conselho, para tratar de assuntos de caráter urgente; 

VII – Cumprir e fazer cumprir as resoluções emanadas do CMDCA; 

VIII – Determinar à Secretaria-Executiva a execução das ações emanadas do Plenário;  

IX – Solicitar a elaboração de estudos, informações e posicionamento sobre temas de 

relevante interesse público; 

X – Distribuir matérias às Comissões Permanentes e Grupos Temáticos; e 

XI – Exercer outras funções correlatas que lhe sejam atribuídas pelo presente 

Regimento Interno ou pela legislação municipal específica. 

Parágrafo Único: É vedado ao Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente a tomada de qualquer decisão ou a prática de atos que não 

tenham sido submetidos à discussão e deliberação por sua plenária. 

SEÇÃO II 
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DO VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 23 Ao Vice-Presidente incumbe: 

I – Substituir o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente em seus impedimentos ou ausências; 

II – Auxiliar o Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente no cumprimento de suas atribuições; e 

III – Exercer as atribuições que lhes sejam conferidas pelo Plenário. 

 

SEÇÃO III 

 

DO SECRETÁRIO GERAL DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 24 Ao Secretário Geral incumbe: 

I – Substituir o Presidente e o vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente em seus impedimentos ou ausências; 

II – Auxiliar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente no cumprimento de suas atribuições;  
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III – Supervisionar os trabalhos da Secretaria Executiva do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente; e 

IV – Exercer as atribuições que lhes sejam conferidas pelo Plenário. 

SEÇÃO IV 

 

DO TESOUREIRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

Art. 25 Ao Tesoureiro incumbe: 

I – Responsabilizar-se pelos assuntos inerentes a seu cargo; 

II – Elaborar o balancete mensal e geral das atividades financeiras do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

III – Auxiliar, sempre que necessário, os componentes da Comissão Setorial 

Permanente de Orçamento, Finanças e Gerenciamento do Fundo Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente. 

 

SEÇÃO V 

 

DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
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Art. 26 Aos conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente incumbe: 

I – Conhecer a Lei nº 8.069/90, a Lei Municipal nº. 1.565/2005 e as disposições 

relativas à criança e ao adolescente contidas na Constituição Federal e outros diplomas 

legais, zelando pelo seu efetivo e integral respeito; 

II – Participar com assiduidade das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, justificando e comunicando com a 

devida antecedência as eventuais faltas; 

III – Requerer informações, providências e esclarecimentos ao relator, às Comissões 

Permanentes, à mesa, ou à Secretaria Executiva; 

IV – Solicitar reexame de Resolução quando necessário; 

V – Apresentar relatório e pareceres dentro dos prazos fixados; 

VI – Participar das Comissões Permanentes e Grupos Temáticos com direito a voto; 

VII – Executar atividades que lhes forem atribuídas pelo Plenário; 

VIII – Proferir declarações de voto e mencioná-lo em ata, incluindo posições contrárias 

às matérias aprovadas, quando o desejar; 

IX – Propor moções, temas e assuntos à deliberação do Plenário;  

X – Propor temas e assuntos para inclusão na pauta das reuniões plenárias; 

XI – Propor ao Plenário, a convocação de audiências com autoridades; 

XII – Apresentar questão de ordem nas assembleias e nas reuniões das Comissões 

Permanentes e dos Grupos Temáticos, dos quais faça parte. 
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XIII - Buscar informações acerca das condições de vida da população infanto-juvenil 

local, assim como da estrutura de atendimento existente no município, visitando sempre 

que possível as comunidades e os programas e serviços àquela destinados; 

§ 1º Os conselheiros suplentes poderão representar o Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente quando aprovados em assembleia, tendo a prioridade da 

representação os conselheiros titulares; 

§ 2º Nenhum membro poderá agir ou se manifestar em nome do Conselho sem prévia 

autorização. 

Art. 27 Se o Conselheiro Titular tiver 03 (três) faltas consecutivas ou 06 (seis) faltas 

alternadas, sem justificativa por escrito, em reuniões ordinárias, o suplente assumirá seu 

lugar automaticamente. 

 

§ 1º Nos casos de afastamento temporário do Conselheiro Titular, este, deverá 

comunicar previamente o CMDCA, o período de seu afastamento, bem como, 

comunicar ao seu Suplente, que deverá assumir as suas funções junto ao Conselho, por 

aquele período. 

 

§ 2º Serão consideradas faltas justificadas as mesmas constantes da constituição 

trabalhista. 

 

§ 3º Os casos especiais de faltas dos Conselheiros serão apreciados pelo CMDCA. 

 

 

CAPÍTULO VI 
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DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

SEÇÃO I 

 

DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

 

Art. 28 Na forma do disposto neste Regimento Interno, o Conselho Municipal de 

Direitos da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra realizará 02 (duas) reuniões 

ordinárias a cada mês; 

§ 1º As reuniões ordinárias serão realizadas na sede da Secretaria de Assistência Social 

e Cidadania, sempre na 1ª (primeira) e 3ª (terceira) quinta-feira do mês, tendo início às 

09h00min (nove) horas; 

§ 2º Sempre que necessário serão realizadas reuniões extraordinárias, conforme disposto 

no presente Regimento Interno; 

Art. 29 As reuniões extraordinárias serão convocadas com 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência, sempre que forem consideradas necessárias, pelo Presidente do Conselho, 

por solicitação de ¾ (três quartos) dos membros do CMDCA ou por solicitação da 

Comissão Permanente ou Temática. 

Art. 30 É facultada a participação nas reuniões ordinárias do Conselho, somente com 

direito a voz, do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito, dos secretários Municipais, por si 

ou por quem designem; do Presidente da Câmara Municipal ou pessoa por ele indicada, 

bem como a critério e no interesse do CMDCA, de quaisquer outras pessoas. 
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Art. 31 As sessões terão início sempre com a aprovação da ata da sessão anterior, que 

será assinada por todos os presentes, em seguida, todos os membros do Conselho serão 

informados acerca da correspondência endereçada ao órgão no período anterior, 

passando-se à leitura da pauta da reunião, após o que terão início as discussões. 

§ 1º Na sessão serão apreciados todos os itens constantes da pauta, sendo facultada a 

apresentação de outras matérias, de caráter urgente, por parte de qualquer dos membros 

do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

§ 2º As matérias não constantes da pauta serão apreciadas após esgotadas aquelas 

anteriormente pautadas, ressalvada decisão em contrário por parte da maioria dos 

membros presentes à sessão; 

Art. 32 Os debates terão início com a leitura dos relatórios das Comissões Setoriais, de 

acordo com sorteio a ser previamente realizado ou mediante consenso entre os membros 

do Conselho. 

§ 1º O relator da Comissão Setorial, no prazo de 20 (vinte) minutos, prorrogáveis por 

mais 10 (dez), fará um breve resumo das discussões travadas e dos encaminhamentos 

propostos, colocando a matéria em debate perante a plenária; 

§ 2º Será também efetuada a leitura de eventuais votos divergentes que tenham sido 

elaborados pelos integrantes da Comissão Setorial; 

Art. 33 Encerrados os debates, serão colocados em votação os encaminhamentos 

efetuados pela Comissão Setorial e as eventuais manifestações divergentes efetuadas em 

plenário, cabendo ao Presidente a organização das propostas a serem votadas, de modo 

a evitar decisões contraditórias. 

§ 1º A votação será aberta e tomada de forma norminal; 
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§ 2º Somente serão computados os votos dos membros do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente presentes à sessão, sendo vedado o voto por 

escrito e/ou por procuração. 

Art. 34 O Presidente, após a contagem dos votos, proclamará o resultado, fazendo 

constar em ata o número total de votos favoráveis e contrários a cada um dos 

encaminhamentos efetuados. 

Parágrafo Único: O resultado das votações será devidamente publicado, assim como as 

resoluções destas eventualmente decorrentes; 

Art. 35 A cada sessão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

será lavrada a respectiva ata em livro próprio, que será assinada pelo Presidente e 

demais conselheiros presentes, contendo em resumo, todos os assuntos e deliberações 

tomadas. 

SEÇÃO II 

DA PUBLICAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES E RESOLUÇÕES 

Art. 36 As deliberações e resoluções do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 

do Adolescente serão publicadas nos órgãos oficiais e/ou na imprensa local, seguindo os 

mesmos trâmites para publicação dos demais atos do Executivo, porém gozando de 

absoluta prioridade. 

Parágrafo Único: A aludida publicação deverá ocorrer na primeira oportunidade 

subsequente à reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

onde a decisão foi tomada ou a resolução foi aprovada, cabendo à Secretaria Executiva 

do órgão as providências necessárias para que isto se concretize. 

 

CAPÍTULO VII 
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DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E DAS AÇÕES A SEREM 

DESENVOLVIDAS 

 

Art. 37 Até o mês de novembro de cada ano, o Conselho, com base nas informações 

colhidas durante a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

assim como junto ao Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder Judiciário, entidades 

de atendimento à criança e ao adolescente com atuação no município e outras fontes, 

efetuará o planejamento das ações a serem desenvolvidas ao longo do ano, visando, 

dentre outras: 

I – Relacionar e enumerar, pela ordem de gravidade, as maiores demandas e 

deficiências estruturais existentes no município, no que diz respeito a serviços públicos 

e programas de atendimento à população infanto-juvenil local, bem como suas 

respectivas famílias; 

II – Estabelecer as prioridades a serem atendidas a curto, médio e longo prazos, 

deliberando no sentido de implementação de políticas públicas específicas para 

solucionar, de maneira efetiva, os problemas detectados, zelando para que as propostas 

de leis orçamentárias municipais incorporem o teor de tais deliberações, com a previsão 

dos recursos necessários para sua execução; 

III – Apresentar e aprovar o calendário de atividades, contemplando as datas de 

realização das reuniões ordinárias, datas comemorativas relacionadas à área infanto-

juvenil, conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente, entre outras. 

 

CAPÍTULO VIII 
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DA JURISDIÇÃO 

 

Art. 38 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é competente 

para atuar em toda a área compreendida dentro dos limites territoriais do município de 

Taboão da Serra. 

Parágrafo Único: A atuação acima dar-se-á sempre para atendimento das disposições 

do Art. 3º deste Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO IX 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 39 Este Regimento Interno somente poderá ser alterado por maioria absoluta dos 

membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Taboão da Serra. 

Art. 40 Os casos omissos serão decididos pela Plenária do Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente, e publicados em resoluções. 

Art. 41 Fica revogado o Regimento Interno do CMDCA de Taboão da Serra de 2013. 

 

Taboão da Serra, 11 de dezembro de 2014. 

Rafael Souza de Oliveira Espinhel de Jesus 

Presidente do CMDCA 


