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DECRETO  N.º 1.931, DE 23 DE AGOSTO DE 2018. 
 

 

   

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS HUMANOS DA CRIANÇA 

E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE ALUMÍNIO. 

 

ANTONIO PIASSENTINI, Prefeito Municipal de Alumínio, usando das 

atribuições que lhe são conferidas por Lei e especialmente as disposições do 

Artigo 8º, inciso VII, da Lei 1.129, de 09 de dezembro de 2008, 

 

 

D E C R E T A: 

 

 

Art. 1º-  O presente Regimento Interno, constante do Anexo I deste decreto, regulamenta 

as atividades e atribuições do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da 

Criança e do Adolescente, criado pela Lei nº 1.129/08. 

 

Art. 2º -      Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3 -   Revogam-se as disposições em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO, 23 de agosto de 2018. 

 

 

 

ANTONIO PIASSENTINI 

Prefeito Municipal 

 

 

MARIA CECÍLIA HILARIO LACERDA 

Diretora do Departamento Municipal de Desenvolvimento Social 

 

Registrado e Publicado na Prefeitura em 23/08/2018 

 

 

MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA DIAS 

Diretora Div. Serviços Administrativos 
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CAPÍTULO I 

SEÇÃO I  

DA CRIAÇÃO, DA COMPOSIÇÃO E DO MANDATO 

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

Lei Municipal 1.780/2015 é órgão deliberativo e controlador da política de atendimento dos 

direitos humanos da criança e do adolescente, com atribuição no município de Alumínio, de 

acordo com os artigos 3º e 5º da Lei Municipal nº 1.780/2015. 

Art. 2º - O Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente será 

composto por 08 (oito) membros titulares e igual número de suplentes, sendo 04 (quatro) 

representantes do Poder Público e 04 (quatro) representantes da Sociedade Civil organizada, na 

seguinte conformidade:  

I – Representantes do Poder Público, a seguir especificados:  

a – Departamento Municipal de Desenvolvimento Social:  01 (um) membro titular e 01 (um) 

membro suplente;  

b – Departamento Municipal de Educação: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente; 

c - Departamento Municipal de Saúde: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente; 

 d – Departamento  Municipal de Finanças: 01 (um) membro titular e 01 (um) membro suplente.  

II –  Representantes de entidades não governamentais representativas da Sociedade Civil 

Organizada, sindicatos, entidades sociais, organizações profissionais, entidades representativas 

do pensamento cientifico, religioso e filosófico e outros nessa linha, tais como movimentos 

sociais: 

a - 04 (quatro) membros titulares; e 

b - 04 (quatro) membros suplentes. 

§ 1º. Os membros conselheiros representantes do Poder Público e os membros não 

governamentais serão nomeados pelo Prefeito Municipal em exercício, conforme previsto no 

artigo 7º, §§ 1º e 8º da Lei Municipal 1780/2015. 

§ 2º. Os representantes de organizações da sociedade civil serão escolhidos pelo voto das 

entidades e dos movimentos representativos da sociedade, devendo ser cumpridas as 

formalidades e requisitos previstas no art. 7º, inciso II e §§ 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da Lei Municipal 

1.780/2015. 

Art. 3º.  São impedidos de compor o Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e 

do Adolescente, no âmbito do seu funcionamento: 

a – Conselhos de políticas públicas;  

b – Representantes de órgão de outras esferas governamentais; 

c – Conselheiros Tutelares no exercício da função;  
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d - A autoridade judiciária, legislativa e o representante do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, com atuação no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente, ou em exercício na 

Comarca, foro regional, Distrital ou Federal, conforme previsto no artigo 12 da Lei Municipal 

1.780/2015. 

Art. 4º. O Mandato dos Conselheiros representantes da sociedade civil e governamentais 

exercerão mandato de dois anos, sendo vedada a recondução automática, conforme previsto no 

art. 7º, § 19 da Lei Municipal 1.780/2015. 

I - Perderá o mandato o membro do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente quando: 

a – For constatada a reiteração de 03 (três) faltas consecutivas ou 05 (cinco) alternadas no 

período de 01 (um) ano às sessões deliberativas do Conselho Municipal dos Direitos Humanos 

da Criança e do Adolescente;  

b – For determinado, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de 

atendimento conforme os artigos 191 a 193, da Lei Federal nº 8.069/90, a suspensão cautelar 

dos dirigentes da entidade, conforme art. 191, parágrafo único e art. 91 alínea "d" da Lei Federal 

nº 8.069/90.  

II -  A cassação do mandato dos membros do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da 

Criança e do Adolescente, em qualquer hipótese, demandará a instauração de procedimento 

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

tomada por maioria absoluta de votos dos componentes do órgão.  

§ 1º. Sendo cassado o mandato de conselheiro representante do governo, o Conselho Municipal 

dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente efetuará, no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, comunicação ao Prefeito Municipal para tomada das providências necessárias no sentido 

da imediata nomeação de novo membro, bem como apuração da responsabilidade administrativa 

do cassado.  

§ 2º. Em sendo cassado o mandato de conselheiro representante da sociedade civil, o Conselho 

Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente convocará seu suplente para 

posse imediata, sem prejuízo das providencias cabíveis em relação ao cassado, conforme 

previsto no art. 10 da Lei Municipal 1.780/2015. 

III - Será excluída do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente a 

entidade não-governamental que:  

a – Deixar de comparecer, por intermédio de seu representante titular ou suplente a 03 (três) 

reuniões consecutivas ou 05 (cinco) alternadas no período de 01 (um) ano;  

b – For implicada, em procedimento para apuração de irregularidade em entidade de 

atendimento conforme os artigos 191 a 193, da Lei Federal 8.069/90;  

c – Perder por qualquer outra razão, o registro no Conselho Municipal dos Direitos Humanos da 

Criança e do Adolescente.  

Parágrafo único. Nos casos de exclusão ou renúncia de entidade não-governamental integrante 

do Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, será imediatamente 

convocada entidade classificada como suplente por número de votos em eleição própria, para 

que seja suprida a vaga existente, conforme previsto no artigo 11 da Lei Municipal 1.780/2015. 
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CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 5º. Compete ao Conselho Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, 

conforme previsto no artigo 14 da Lei Municipal 1.780/2015: 

I – Estabelecer e controlar a execução da Política Municipal dos Direitos Humanos da Criança e 

do Adolescente, zelando para que seja respeitado o princípio da prioridade absoluta à criança e 

ao adolescente, em todos os setores da administração, conforme o previsto no artigo 4º, caput e 

parágrafo único, alíneas "b", "c" e "d", combinado com os artigos 87, 88 e 259, parágrafo único, 

todos da Lei nº 8.069/90, e no artigo 227, caput, da Constituição Federal;  

II – Promover a ampla divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como, sobre a 

situação social, econômica, política e cultural da criança e do adolescente na sociedade 

brasileira, em especial no âmbito municipal;  

III – Participar e opinar da elaboração da proposta orçamentária destinada à execução das 

políticas públicas voltadas à plena efetivação dos direitos da criança e do adolescente nos mais 

diversos setores da administração, por meio de Plano de Ações Plurianuais e Anuais Municipais 

de Atendimento à Criança e ao Adolescente, definindo prioridades e controlando as ações de 

execução no município;  

IV – O Fundo Municipal, a que se refere o artigo 88, inciso IV, da Lei Federal nº 8.069/90, será 

gerido pelo Poder Executivo que alocará recursos para complementar os programas das 

entidades não-governamentais. Cabe ao Conselho Municipal do Direitos Humanos da Criança e 

do Adolescente (CMDCA), deliberar sobre a destinação dos recursos financeiros do FMDHCA, 

obedecidos os critérios previstos na Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 8.666/93, Lei 

Complementar nº 101/00;  

V – Controlar e fiscalizar o emprego e utilização dos recursos destinados a esse fundo;  

VI – Realizar campanhas de arrecadação, visando à captação de recursos pelo Fundo Municipal 

dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, através de doações de pessoas físicas e 

jurídicas. Estabelecer prioridades de atenção à atuação e, definir a aplicação dos recursos 

públicos, especificamente os destinados ao atendimento à criança e ao adolescente;  

VII – Solicitar as indicações para o preenchimento da função de conselheiro no caso de 

vacância;  

VIII – Dar posse aos membros do Conselho Tutelar;  

IX – Manifestar-se sobre conveniência e oportunidade de implementação de programas e 

serviços, bem como sobre a criação de entidades governamentais ou realização de consórcios 

intermunicipais;  

X – Promover, nos termos do artigo 90 e 91, parágrafo único, da Lei Federal n.º 8.069/90, o 

registro das entidades não-governamentais e a inscrição de programas de proteção e 

sócioeducativos desenvolvidos por entidades governamentais e não-governamentais de 

atendimento, procedendo o seu recadastramento periódico, na forma do disposto no art. 16, 

alíneas de I e II, desta Lei;  

XI – Fixar critérios de utilização, por meio de planos de aplicação das doações subsidiadas e 

demais receitas, aplicando necessariamente percentual para o incentivo ao acolhimento, sob a 

forma de guarda, de criança ou adolescente, órfão ou abandonado, de difícil colocação familiar;  
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XII – Deliberar o Plano Anual de Aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos 

Humanos da Criança e do Adolescente, até o último dia útil do mês de Abril, e enviá-lo 

juntamente com o Plano Anual de Ação Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente 

ao chefe do Poder Executivo municipal, para que seja inserido na proposta de Lei Orçamentária 

Anual, observados os prazos determinados na Lei Orgânica municipal;  

XIII - Examinar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo Municipal dos 

Direitos Humanos da Criança e do Adolescente;  

XIV – Solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, informações necessárias ao acompanhamento 

das atividades subsidiadas com recursos do Fundo Municipal dos Direitos Humanos da Criança 

e do Adolescente;  

XV - Difundir amplamente os princípios constitucionais e a política municipal, destinadas à 

proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, objetivando a mobilização e 

articulação entre as entidades governamentais e não-governamentais para um efetivo 

desenvolvimento integrado entre as partes;  

XVI – Receber, analisar e encaminhar denúncias ou propostas para garantia da defesa dos 

direitos da criança e do adolescente;  

XVII – Levar ao conhecimento dos órgãos competentes, mediante representação, os crimes, as 

contravenções e as infrações que violarem interesses coletivos e ou individuais da criança e do 

adolescente;  

XVIII – Organizar e realizar, a Conferência Municipal dos Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente e Conferência Lúdica, de acordo com as deliberações do CONDECA e 

CONANDA, visando sensibilizar e mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável 

participação da comunidade na solução dos problemas da criança e do adolescente;  

Parágrafo único. A organização e realização da Conferência prevista neste inciso, deverá 

observar o disposto nos artigos 3º, §§ 5º, 6º, 7º e 8º, 14, inciso XVIII e 20, 21, 22, 23 e 24 da Lei 

Municipal. 1.780/2015. 

XIX – Regular, organizar, coordenar, acompanhar, sob a fiscalização do Ministério Público 

Estadual, todo o processo eleitoral, bem como, adotar todas as providências que julgar cabíveis 

para o processo de escolha e a posse dos membros do Conselho Tutelar;  

XX– acompanhar e fiscalizar a execução orçamentária, tomando as medidas administrativas e 

judiciais que se fizerem necessárias para assegurar que a execução do orçamento observe o 

princípio constitucional da democracia participativa e da prioridade absoluta à criança e ao 

adolescente.  

XXI – articular a rede municipal de proteção dos direitos da criança e do adolescente, 

promovendo a integração operacional de todos os órgãos, autoridades, instituições e entidades 

que atuem direta ou indiretamente no atendimento e defesa dos direitos de criança e 

adolescentes.  

XXII – Realizar as reuniões, no mínimo, uma vez por mês, em data, horário e local a serem 

definidos em regime interno, garantindo-se a ampla publicidade;  

Parágrafo único. Todas as reuniões serão públicas, ressalvada a discussão de casos específicos 

envolvendo determinada criança, adolescente ou sua respectiva família, a pedido do Conselho 

Tutelar, Ministério Público ou Poder Judiciário.  
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XXIII – Dar posse aos membros do Conselho Tutelar, conceder licença aos mesmos, nos termos 

do respectivo regimento, convocar os suplentes para assumirem imediatamente a função e 

declarar vago o posto por perda de mandato, nas hipóteses previstas nesta Lei, comunicando 

imediatamente o Poder Executivo, o Ministério Público e autoridade Judiciária.  

XXIV– Deliberar quanto à fixação da remuneração dos membros do Conselho Tutelar; 

XXV – Elaborar seu regimento interno e aprovar o regimento do Conselho Tutelar; 

XXVI - Fiscalizar o funcionamento e o exercício das funções dos Conselheiros Tutelares de 

modo que compatibilize o atendimento à população 24 horas por dia;  

XXVII – Instaurar sindicância e processo administrativo disciplinar no caso de denúncia ou para 

apurar a eventual falta cometida por um Conselheiro Tutelar no desempenho de suas funções, 

bem como emitir parecer conclusivo nas sindicâncias instauradas, sendo assegurado o exercício 

do contraditório e da ampla defesa ao Conselheiro Tutelar, conforme dispõe o artigo 85, da Lei 

Municipal nº 1.780/2015. 

XXVIII - Notificar ao Conselheiro Tutelar sindicado de sua decisão, conforme previsto na 

Resolução n° 170 do CONANDA de 10/12/2014 e na Lei Municipal nº 1.780/2015. 

XXIX -  Julgar os recursos interpostos, no prazo de 15 (quinze) dias, podendo, a seu critério, 

conferir-lhe efeito suspensivo até decisão final, conforme previsto no artigo 94, da Lei 

Municipal nº 1.780/2015. 

XXX -  Aplicar as penalidades previstas no artigo 90 da Lei Municipal nº 1.780/2015. 

Parágrafo único. Nos casos da decisão que importar na aplicação da penalidade de perda de 

função deverá o CMDCA comunicar ao Prefeito para adoção das medidas administrativas 

necessárias à sua efetivação, conforme previsto no artigo 94, § 2º da Lei Municipal nº 

1.780/2015. 

CAPÍTULO  III 

 

DOS MEMBROS DO CONSELHO 

Art. 4º - São deveres dos membros do Conselho: 

I - Comparecer às reuniões, justificando as faltas, por escrito, quando ocorrerem. 

II - Discutir e votar os assuntos debatidos no plenário; 

III - Assinar, no livro próprio, sua presença nas reuniões a que comparecer; 

IV - Requerer inclusão na pauta de assuntos que desejar discutir; 

          

V - Integrar as comissões para as quais for designado; 

VI - Proferir declaração de voto, quando assim o desejar; 

          

VII - Votar e ser votado para cargos do Conselho; 

VIII - Não participar de eventos públicos na qualidade de representante do Conselho, nem 

emitir opiniões ou conceitos em nome deste, a menos que seja autorizado para tal, pelo plenário 

do Conselho; 
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IX - Comunicar à Presidência, até 24 (vinte e quatro) horas antes das reuniões, sempre que 

possível, os casos de faltas, impedimentos, afastamentos e licença. 

          

§ 1º - Os conselheiros não serão remunerados; 

§ 2º - Os membros titulares do Conselho serão substituídos pelos suplentes em seus 

impedimentos, afastamentos e licenças. 

 

CAPÍTULO IV 

DA ESTRUTURA DO CONSELHO 

Art. 5º - O Conselho elegerá dentre seus membros, e por 2/3 deles, o Presidente, o Vice-

Presidente, o 1º Secretário e o 2º Secretário, para exercerem suas funções pelo prazo de 01 (um) 

ano, permitida uma recondução ao mesmo cargo, mediante deliberação do CMDCA. 

§ 1º - A eleição e posse do Presidente, do Vice e dos Secretários, dar-se-á na primeira reunião 

ordinária, após a posse. 

§ 2º - No caso de vacância de qualquer dos cargos referidos no "caput", proceder-se-á a nova 

eleição de conselheiros para exercer o cargo vago no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 6º - O Conselho disporá de uma Secretaria Executiva. 

SEÇÃO I 

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 7º - São atribuições do Presidente: 

I - Convocar e presidir as reuniões do Conselho; 

II - Representar o Conselho em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes; 

III - Encaminhar propostas à apreciação e votação; 

IV - Baixar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim como as que 

resultarem de deliberação do Conselho; 

V - Assinar as resoluções do Conselho; 

VI - Divulgar assuntos deliberados pelo Conselho; 

VII - Submeter à aprovação do Conselho à requisição, justificativa ou o recebimento por cessão 

de servidores públicos, para a formação da equipe necessária ao funcionamento do Conselho; 

IX - Submeter à apreciação do Conselho a programação físico-financeira das atividades; 

X - Tomar decisões de caráter urgente "ad referendum" do Conselho; 

XI - Exercer o voto de desempate; 

XII - Exercer outras funções definidas em leis ou regulamentos; 

XIII - Assinar a correspondência oficial. 
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Parágrafo Único - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente em suas ausências ou 

impedimentos e no caso de vacância até que o Conselho eleja o novo titular para o cargo. 

 

SEÇÃO II 

DOS PRIMEIRO E SEGUNDO SECRETÁRIOS 

Art. 8º - São atribuições do 1º Secretário: 

I - Coordenar as atividades da Secretaria Executiva; 

II - Elaborar e submeter ao Presidente a pauta das reuniões; 

III - Redigir as atas das reuniões do Conselho; 

IV - Providenciar a publicação das decisões e resoluções do Conselho na imprensa oficial do 

Município, sempre que necessário, por deliberação do Conselho. 

Parágrafo Único - Ao 2º Secretário compete substituir o 1º Secretário em suas ausências ou 

impedimentos e no caso de vacância, até que o Conselho eleja o novo titular para o cargo. 

SEÇÃO III 

DAS COMISSÕES 

Art. 9º - O Conselho poderá constituir comissões permanentes ou transitórias, compostas por 

membros efetivos e suplentes, sob a presidência de um conselheiro. 

§ 1º - As comissões poderão se valer do concurso de pessoas de reconhecida competência, 

podendo contratar profissionais para atender as necessidades da comissão.  

§ 2º - A área de abrangência, a estrutura organizacional e o funcionamento das comissões serão 

estabelecidos por resoluções aprovadas pelo Conselho. 

CAPÍTULO V 

DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

Art. 10 - O CMDCA funcionará regularmente por meio de reuniões ordinárias mensais ou em 

caráter extraordinário. 

Art. 11 - As reuniões ordinárias do Conselho serão abertas ao público e obedecerão ao 

calendário previamente estabelecido e serão, em primeira convocação, com a presença mínima 

de 2/3 de seus integrantes e, em segunda convocação, trinta minutos após, com o mínimo de 1/3 

dos membros. 

§ 1º - As decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples; 

§ 2º - Nas deliberações em que, na primeira votação ocorrer empate, proceder-se-á ao segundo 

escrutínio, e, caso permaneça o empate, ao Presidente caberá o voto do desempate. 

Art. 12 - As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente do Conselho ou 

por 1/3 de seus membros, desde que haja comprovada urgência, para trato de assuntos 

deliberativos, com antecedência mínima de 24 horas, recaindo sua realização preferencialmente, 

em dia útil, exigindo o mesmo quórum estabelecido no artigo anterior. 

Art. 13 - As reuniões obedecerão a seguinte ordem: 
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I - Instalação dos trabalhos pelo Presidente do Conselho; 

II - Leitura da ata de assuntos tratados na reunião anterior; 

III - Discussão, aprovação e assinatura da ata; 

IV - Leitura, discussão e aprovação da pauta; 

V - Discussão e votação dos assuntos em pauta; 

VI - Elaboração da pauta para a próxima reunião; 

VII - Encerramento da reunião pelo Presidente do Conselho. 

§ 1º - As votações do Conselho serão feitas por aclamação ou, a critério do Presidente ou a 

requerimento de qualquer conselheiro, por chamada nominal. 

§ 2º - Por deliberação do Conselho, a votação poderá ser secreta. 

Art. 14 - As sessões poderão comparecer os suplentes dos conselheiros, assistindo aos trabalhos 

do Conselho, com direito a se pronunciar e com direito a voto na ausência do titular. 

§ 1° - No caso da sociedade civil, havendo mais de uma suplente, terá direito a voto o suplente 

melhor colocado na última eleição.  

Art. 15 - As propostas a serem apresentadas durante a reunião devem ser elaboradas por escrito 

e entregues ao 1º Secretário, até 02 (dois) dias úteis antes da reunião, para fins de 

processamento e inclusão na pauta, salvo casos de prorrogação de prazo admitido pela 

Presidência. 

CAPÍTULO VI 

DA EXCLUSÃO DE CONSELHEIRO 

Art. 16 - Será excluído do Conselho o membro que: 

I – Não cumprir as disposições previstas no artigo 4º, inciso I, alínea “a”, deste Regimento. 

II - For condenado por sentença transitada em julgado, pela prática de quaisquer dos crimes ou 

infrações previstas nos capítulos I e II do Título VII, do Livro II do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; 

III - For condenado por sentença transitada em julgado pela prática de crime que implique na 

demissão do servidor público, nos termos da legislação em vigor. 

Parágrafo Único - O Conselho, pelo voto de 2/3 de seus membros, poderá entender justificadas 

as faltas referidas no "caput" deste artigo, hipótese em que não se operará a exclusão. 

Art. 17 - Poderá ser excluído do Conselho, pelo voto de 2/3 de seus membros, o Conselheiro 

que, de forma reiterada ou grave, descumprir os deveres previstos neste regimento ou revelar 

conduta pública manifestamente contrária às diretrizes ou finalidades deste Conselho. 

Art. 18 - A deliberação sobre a aplicação da medida referida no artigo anterior será precedida 

de parecer emitido por uma comissão de ética, formada por 03 (três) Conselheiros e presidida 

pelo mais votado dentre eles. 
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Parágrafo Único - Para a emissão do parecer conclusivo, a Comissão de ética poderá proceder 

à investigações, ouvindo o Conselheiro faltoso e testemunhas, requisitando documentos à 

repartições públicas e demais diligências necessárias ao fiel cumprimento de suas atribuições, 

devendo garantir ao Conselheiro oportunidade do contraditório e da ampla defesa, antes da 

emissão do parecer. 

Art. 19 - Na hipótese de exclusão de algum membro do Conselho, será ele substituído pelo 

respectivo suplente, caso se trate de representante da sociedade civil. Tratando-se de 

representante do Poder Público, o Conselho oficiará ao Sr. Prefeito Municipal solicitando a 

designação de novo Conselheiro. 

Parágrafo Único - Verificada a situação prevista na primeira parte do "caput" deste artigo, 

passará a funcionar como suplente daquele que assumiu o cargo de Conselheiro, o suplente mais 

votado entre todos os eleitos. No caso de haver empate no número de votos de dois ou mais 

suplentes, o desempate ocorrerá considerando-se o critério de maior idade. 

 

TÍTULO 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 20 - A proposta de reforma deste regimento poderá ser feita pelo Presidente do Conselho 

ou por 1/3 de seus membros e somente poderá ser aprovada por 2/3 de seus membros, em sessão 

convocada exclusivamente para este fim, com antecedência e conhecimento prévio do texto da 

reformulação e suas justificativas, com o mínimo de 08 (oito) dias. 

Art. 21 - O ressarcimento de despesas, adiantamentos ou pagamentos de diárias ou ajuda de 

custo necessárias no deslocamento dos membros do Conselho, funcionários da secretaria 

executiva ou servidor convocado, processam-se nas condições e valor estabelecidos pelas 

normas usadas pelo Município em atos idênticos ou assemelhados. 

Art. 22 - As funções exercidas pelos servidores convocados a compor a secretaria executiva 

poderão ser qualificadas, observadas as normas da Administração Pública Municipal. 

Art. 23 - Em caso de extinção do Conselho, o patrimônio que eventualmente venha a se formar 

durante a sua existência, será destinado ao seu substituto legal, ou na falta, ao Município. 

Art. 24 - Os Conselheiros que comparecerem às sessões ordinárias e extraordinárias do 

Conselho ficam dispensadas do trabalho, porquanto considera a função como de interesse 

público relevante, nos termos do Art. 89 da Lei Federal nº 8.069. 

Art. 25 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos por deliberação da maioria simples 

dos membros do Conselho.  

 

 

 Regimento aprovado na reunião do CMDCA Municipal, realizada em 27 de junho de 2018. 
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