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REAVISO DE PUBLICAÇÃO 
EDITAL 001/2019 

 
RETIFICADO 

 
  O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Visconde 
do Rio Branco (CMDCA\VRB), no uso das atribuições que lhe confere a Lei Federal nº. 8069/90, art. 88, item 
II e o art. 9º. da Lei Municipal nº. 606/2001, de 21 de dezembro de 2001, torna público que, estarão abertas 
as inscrições para o Processo de escolha de 05 (cinco) titulares e 05 (cinco) suplente como novos membros 
da sociedade civil, para a composição do CMDCA, que se regerá pela seguinte Resolução: 

 
 

 RESOLUÇÃO Nº 07/2019 – CMDCA  

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Art. 1º - A Política de atendimento dos direitos da Criança e do Adolescente, e sua devida adequação à Lei 

Federal n° 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito municipal, far-se-á através de: 

I - Políticas sociais básicas de educação, saúde, recreação, esporte, cultura, lazer, profissionalização, e 

outras que assegurem o desenvolvimento físico, mental, social e espiritual da criança e do adolescente, em 

condições de liberdade e dignidade;  

II - Políticas e programas de assistência e promoção social, em caráter supletivo, para aqueles que dela 

necessitem; 

III - Serviços especiais de prevenção e proteção dos direitos através de assistência médica, jurídica, 

psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.                          

§ 1° - Os serviços necessários à proteção dos direitos da criança e do adolescente descritos no caput deste 

artigo, serão instituídos pela Administração Pública, através de suas secretarias pertinentes e por entidades 

governamentais e não governamentais, legalmente constituídas. 

§ 2º - As entidades governamentais e não governamentais responsáveis pelo atendimento à criança e ao 

adolescente serão fiscalizadas pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares, de 

acordo com o artigo 95 da Lei Federal n° 8.069/90, e estarão sujeitas às medidas previstas no artigo 97 da 

mesma lei. 
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Art. 2º - O CMDCA é composto por 10 (dez) membros efetivos e igual número de suplentes, da seguinte 

forma;  

I - 5 (cinco) membros e respectivos suplentes, indicados pelo Chefe do Executivo, sendo um efetivo e um 

suplente, de cada uma das seguintes áreas: Social, de Saúde, Educacional, Financeira e Jurídica; 

I - 5 (cinco) membros efetivos e 5  (cinco) suplentes representantes de organizações, da sociedade civil, 

ligadas à questão da infância e adolescência; 

§ 1° - Os Conselheiros representantes do Poder Público e seus respectivos suplentes serão nomeados pelo 

Prefeito Municipal. sempre que houver eleição para escolha dos membros da sociedade civil, 

concomitantemente à posse dos mesmos. 

§ 2 - Os membros do CMDCA e seus suplentes, representantes da sociedade civil, exercerão mandato de 2 

(dois) anos, admitindo-se a recondução apenas uma vez, por igual período. 

§ 3° - Os membros do CMDCA elegerão, entre si, 01(um) Presidente, 01(um) Vice-Presidente, 01(um) 

Secretário e 01(um) Tesoureiro, na forma de seu Regimento Interno. 

§ 4 - A função de membro do CMDCA é considerada de interesse público relevante e não será remunerada, 

conforme artigo 89 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

§ 5 - Nenhum Conselheiro poderá se candidatar a cargo político (Executivo ou Legislativo), durante sua 

permanência no CMDCA, salvo renúncia espontânea da função de Conselheiro, no prazo máximo de 6 (seis) 

meses anteriores ao pleito.  

Das Inscrições 

Art. 3º. - As inscrições para as entidades participantes do Processo de composição do novo CMDCA, estarão 

abertas no período de 16 à 28 de fevereiro de 2019, na sede do CMDCA localizada no Prédio do antigo 

fórum, à Praça 28 de Setembro, nº. 281, Centro, junto à Secretaria Executiva dos Conselhos, no horário 

08:00hs às 11:00hs e de 13hs às 17:00hs, de segunda à sexta-feira. 

Art. 4º. - Os representantes, da sociedade civil, serão escolhidos em Assembléia Geral de entidades, escolas 

e movimentos populares, especialmente convocadas para este fim; 

II - As entidades que desejarem indicar candidato ao CMDCA deverão: 

a) apresentar seu Estatuto Social; 

b) estar cadastrada no CMDCA; 

c) ter existência mínima de 01 (um) ano; 

d) apresentar relatório comprovando sua atuação na área da infância e adolescência, referente ao último ano; 
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III - Tratando-se de escola, apresentar autorização de funcionamento emitida pela Delegacia de Ensino ou 

Secretaria Municipal de Educação; 

a) o candidato indicado por escola deverá ser escolhido entre os membros do Colegiado da mesma; 

IV - Os movimentos populares que desejarem indicar candidato ao CMDCA deverão: 

a) ter existência mínima de 01 (um) ano; 

b) estar cadastrado no CMDCA; 

c) apresentar relatório comprovando sua atuação e compromisso com a área da infância e adolescência, 

abonado pela Instituição a que está ligado; 

V - Os candidatos indicados por estas entidades, escolas e/ou movimentos populares deverão preencher os 

seguintes requisitos:  

a) ter, no mínimo, 21 anos; 

b) residir no Município há, pelo menos, dois anos; 

c) ter reconhecida idoneidade moral; 

d) apresentar ata da Assembléia Geral da entidade, escola ou movimento popular que o indicou; 

e) não se tratar do marido ou mulher, ascendente e descendente, sogro, genro e nora, irmãos, cunhados 

durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.  

f) não se tratar de autoridade judiciária, representante ou a serviço desta, nem representante do Ministério 

Público atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício na Comarca, Foro Regional ou Distrital; 

g) não se tratar de autoridade pública, em exercício do mandato executivo ou legislativo, nem no exercício de 

cargo de confiança ou em mandato de Conselheiro Tutelar; 

VI - Cada entidade, escola ou movimento popular poderá credenciar como candidato ao CMDCA, apenas 1 

(um) nome;  

VII - As entidades, escolas e movimento populares que desejarem participar da Assembléia Geral para 

escolha dos membros da sociedade civil, com direito a voto, deverão se credenciar Junto ao CMDCA, 

apresentando: 

a) prova concreta de sua existência (estatuto social, ou CNPJ, ou atestado de funcionamento, ou declaração 

da instituição a qual pertence); 

b) indicação de um nome e seu suplente, escolhidos em assembléia geral, para exercer o voto, com cópia da 

ata; 
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c) documento de identidade;  

Da Assembléia Geral 

Art. 5º. – A Assembléia Geral para escolha dos novos membros da sociedade civil, deverá ser realizada no 

dia 15 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas na Sala da Secretaria Executiva dos Conselhos, situada à 

Praça 28 de Setembro, nº. 281, Centro.  

§ 1º – Pelos termos constantes do art. 9º. da Lei 606/2001, os indicados como titulares e suplentes pelas 

entidades participantes, escolherão entre si, o Presidente,o Vice-Presidente, o Tesoureiro e o Secretário, os 

titulares e os suplentes representantes da sociedade civil, e daqueles indicados pelo Chefe do Executivo,  que 

comporão o CMDCA conforme o previsto no art. 5º. da mesma lei. 

§ 2º – Eleitos, os novos membros do CMDCA tomarão posse para o cumprimento de Mandato de 02(dois) 

anos referente ao período de 01 de MARÇO de 2019 a 28 de FEVEREIRO de 2021. 

CRONOGRAMA 
Apresentação dos documentos Até 28 de fevereiro 

Apresentação do nome do candidato Até 28 de fevereiro 

Relação das candidaturas deferidas 28 de fevereiro 

Assembléia Geral das entidades inscritas 28 de fevereiro 

Publicação dos Resultados da Eleição 28 de fevereiro 

Posse dos novos membros 28 de fevereiro 

 

Visconde do Rio Branco, 15 de fevereiro de 2019. 

 

 

Paulo Sérgio Felisbino 
Presidente 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  
 
   

       

    


