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ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

RESOLUÇAO Nº. 02 DE 01 DE ABRIL DE 2015. 

 

 DISPÕE SOBRE A CRIAÇAO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA O PROCESSO ELEITORAL PARA 

ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA CIDADE DE ITATUBA/PB A SER REALIZADA 

PELO CMDCA NO ANO DE 2015 E DAR OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itatuba/PB – CMDCA, no uso das suas atribuições legais, conforme dispõe a Lei Federal nº. 8.069/1990 e na Lei 

Municipal 263/2002  e 313/2005 e com fundamento na Ata 3ª da Reunião Ordinária, realizada no dia 01 de abril de 2015. 

 

Art. 1º - A Comissão Especial para o processo eleitoral fica formada pelos conselheiros de direitos como membros titulares: Crysóstomo Luiz Fernandes de Andrade, José Cleber de Souza Alves, Arthur 

Abílio Narciso Valente, Laudinice Felix da Silva. 

 

§1º A Comissão Especial Eleitoral será presidida pelo conselheiro Arthur Abílio Narciso Valente. 

 

Art.2 º Compete a Comissão Especial para o processo eleitoral:  

 

§1º expedir edital e/ou resolução regulamentando as eleições para o conselho tutelar, com observância na Lei Municipal 313/2005.  

§2º Realizar reunião destinada a dar conhecimento formal das regras da campanha aos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das 

sanções previstas na legislação local;  

§3º Estimular e facilitar o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras do processo de eleição, por parte dos candidatos ou à sua ordem;  

§4º Analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da prova e da votação;  

§5º Providenciar a confecção das cédulas de votação, conforme modelo a ser aprovado pelo colegiado do CMDCA; 

§6º Escolher e divulgar os locais de prova e votação;  

§7º Selecionar, preferencialmente junto aos órgãos públicos municipais, os mesários e escrutinadores, bem como seus respectivos suplentes, que serão previamente orientados sobre como proceder no dia 

da votação, na forma do Edital 01/2015; 

Art. 3º. A comissão poderá solicitar assessoria técnica de profissional competente para apoiar e subsidiar todo processo de eleição. 

 

Art. 4º Os casos omissos a Comissão Eleitoral decide, sendo o Colegiado a ultima instancia para apreciação e decisão de possíveis recursos interpostos. 

 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Itatuba, 01 de abril de 2015. 

 

Edna da Silva Merêncio Gonçalves 

Coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itatuba 
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ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

 
RESOLUÇAO Nº. 03 DE 01 DE ABRIL DE 2015. 

 
 

 DISPÕE SOBRE A CRIAÇAO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
ADEQUAÇÃO DA LEI 313/2005 E DAR OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 

 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itatuba/PB – CMDCA, no uso das suas atribuições 
legais, conforme dispõe a Lei Federal nº. 8.069/1990 e na Lei Municipal 263/2002  e com fundamento na Ata 3ª da Reunião Ordinária, 
realizada no dia 01 de abril de 2015. 

 
Resolve: 
 

Art. 1º - Criar a Comissão Especial para o processo de Adequação da Lei 313/2005, a ser formada pelos conselheiros de direitos:  

 Dagmar Valente da Silva Narciso 

 Keilla Rouse Simplício R. Lacerda 

 
Art. 3º. A comissão poderá solicitar assessoria JURÍDICA de profissional competente para apoiar e subsidiar todo processo de eleição. 
 
Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 

Itatuba, 01 de abril de 2015. 
 
 

Edna da Silva Merêncio Gonçalves 
Coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itatuba 
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EDITAL Nº. 01/2015 – CMDCA – ITATUBA/PB. 

 

INSTAURA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO 
TUTELAR DO MUNICÍPIO DE ITATUBA/PB, CONFORME RESOLUÇÃO Nº. 
02/2015 DO CMDCA. 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE do Município de Itatuba/PB – CMDCA, 
situado a Rua José Alves de Araújo Rêgo. nº     Centro – Itatuba/PB, no uso de suas atribuições legais, torna público, com 
fundamentos na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Municipal nº 263/2002 e 
313/2005, nas Resoluções e demais legislações pertinentes, que estarão abertas as inscrições para a seleção dos 
candidatos que concorrerão às eleições para Conselheiro Tutelar da cidade de Itatuba/PB, conforme disposições contidas 
nesse Edital. 
 

 

1 – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art.1º- Será responsável pela operacionalização do processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, incluindo seleção 
prévia e eleição, a Comissão Especial para o processo eleitoral composta por membros do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente constituída pela Resolução CMDCA Nº. 02 de 01 de abril de 2015. 

§1º - A Comissão Especial para o processo eleitoral, nomeada conforme Resolução Nº. 02 de 01 de abril de 2015, tem a 
seguinte composição: Crysóstomo Luiz Fernandes de Andrade, José Cleber de Souza Alves, Arthur Abílio Narciso Valente, 
Laudinice Felix da Silva. 

§2º - A Comissão Especial para o processo eleitoral conduzirá o processo de escolha que será fiscalizado pelo Ministério 
Público em conformidade com as legislações pertinentes ao caso; 
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§3º A Comissão Especial Eleitoral será presidida pelo conselheiro Arthur Abílio Narciso Valente. 

 

Art. 2º - O processo de escolha para Conselheiro Tutelar desdobrar-se-á nas seguintes fases: 

a - inscrição dos candidatos; 

b - realização de uma prova escrita; 

c - pleito. 

Art. 3º - A escolha de 05 membros efetivos e 05 suplentes dos Conselheiros Tutelares será feita através de sufrágio 
universal, por voto direto, secreto e facultativo dos cidadãos maiores de 16 (dezesseis) anos, inscritos como eleitores do 
Município de Itatuba, até três meses antes da eleição, conforme relação que será fornecida pela Justiça Eleitoral; 

Art. 4º - Será considerada, para efeito deste Edital, a demarcação geográfica da cidade de Itatuba/PB. 

Art. 5º - A participação no processo de seleção prévia está condicionada à comprovação, pelo(a) candidato(a), dos 
requisitos taxativos constantes neste Edital; 

Art. 6º - Este Edital estará disponível no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de Itatuba e afixado no Quadro da 
Secretaria de Assistência Social; 

Art. 7º - Pelo presente Edital, fica convocada para o dia 04 de outubro de 2015 a realização da eleição para Conselheiros 
Tutelares. 

 

2- DAS INSCRIÇÕES 

Art. 8º - As inscrições serão realizadas somente por via presencial na sede do CMDCA-JP, entre os dias 15/04/2015 a 
14/05/2015, no horário de 8:00 as 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, devendo os (as) candidatos (as) interessados (as) 
apresentar todos os requisitos solicitados nas Leis Municipais 263/2002 e 313/2005, bem como do presente Edital. 

 

2.1 - DOS REQUISITOS PARA CANDIDATURA/DOCUMENTAÇÃO 

 

Art. 9º - Poderão inscrever-se ao cargo de Conselheiro Tutelar os candidatos que preencherem os seguintes requisitos: 
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a) reconhecida idoneidade moral, comprovada por certidão de antecedentes criminais, expedida por órgão competente ; 

 b) idade superior a 21 (vinte e um anos), comprovada através de fotocópia de documento de identidade e CPF;  

c) estar em gozo dos direitos políticos, comprovado através do último comprovante de votação ou de certidão de quitação 
eleitoral emitida pela internet;  

d) ter reconhecida experiência na área de defesa ou atendimento aos diretos da criança e do adolescente, comprovada por 
meio de declarações, certidões, atestados e outros documentos que comprovam a experiência; 

 e) ensino médio completo, comprovado através de diploma reconhecido pelo MEC; 

f) residir no município de Itatuba/PB no mínimo por dois anos, comprovado através da apresentação de comprovante que 
demonstre a residência neste município, sendo um do início do período (2013) e outro recente (2014), comprovando assim, 
o lapso temporal de dois anos de residência no município. Serão admitidos cópia de conta de luz, de água ou telefone fixo, 
acompanhados do original para conferência  

g- aprovação em prova específica para o cargo,  em momento oportuno; 

h) 02 (duas) fotos 3x4, atual e colorida; 

 

 

 

 

2.2. DATA E LOCAL DAS INSCRIÇÕES 

Art. 10. As inscrições serão realizadas nos dias úteis do período compreendido entre 15/04/2015 a 14/05/2015 na sede da 
Secretaria de Assistência Social de Itatuba/PB, no horário das 8:00 às 11:30h e de 13:30h às 17:00.  

§ 1º. A inscrição será realizada pessoalmente, mediante requerimento do candidato em formulário próprio, fornecido pela 
Comissão Eleitoral, devendo apresentar, no ato da inscrição, os documentos relacionados no artigo anterior.  

§ 2º. Não será admitida a entrega de qualquer documento após o prazo de encerramento das inscrições. 

§ 3º. No ato da inscrição, o candidato receberá um número de registro que será atribuído sequencialmente, segundo a 
ordem de inscrição, e este será utilizado em todo o processo eleitoral. 
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2.3 – DA HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 11º. Encerrado o prazo de inscrição, a Comissão Eleitoral divulgará no dia 20/05/2015, por meio de Resolução, a lista 
com os nomes dos inscritos. 
 
Parágrafo Único. Caberá recurso do indeferimento das inscrições, no prazo de 03 (três) dias da divulgação da lista 
prevista no caput deste artigo, mediante requerimento escrito dirigido à Comissão Eleitoral que, em colegiado, decidirá em 
até 02 (dois) dias. 
 
Art. 12.  A Comissão Especial para o processo eleitoral encaminhará ao Representante do Ministério Público os pedidos 
de inscrições devidamente autuados e numerados, para conhecimento, fiscalização e eventual impugnação; 
 

 

 

 

3. DA PROVA DE CONHECIMENTOS 
 
Art. 13. A prova objetiva de aferição de conhecimentos, de caráter eliminatório, versará sobre Estatuto da Criança e do 
Adolescente e Leis Municipais 263/2002 e 313/2005, conforme conteúdo programático constante no anexo I, e será 
composta por 20 (vinte) questões objetivas de múltipla escolha, com apenas 01 (uma) alternativa correta. 
 
Parágrafo Único - Será considerado aprovado o candidato que obtiver, no mínimo, 70% (oitenta por cento) de acertos na 
prova. 
 
Art. 14. A prova de aferição de conhecimentos será realizada no dia 19/06/2015, às 09:00 em Escola do Município 
posteriormente divulgada pela comissão eleitoral, e terá duração de 03 (três) horas. 
 
§ 1º. Os candidatos deverão chegar ao local da prova com a antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) minutos do início da 
prova, munidos de caneta esferográfica azul ou preta e documento de identificação (com foto). 
§ 2º. O candidato que não comparecer ao local da prova para a sua realização será automaticamente eliminado. 
 
Art. 15. Caberá recurso ao CMDCA, no prazo de 02 (dois) dias, a contar da 

divulgação do gabarito oficial que será divulgado no dia 22/06/2015. 

 
Parágrafo Único -  Se do recurso resultar anulação de item integrante da prova, a pontuação correspondente a esse item 
será atribuída a todos os candidatos independentemente de terem recorrido. 
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Art. 16. Analisados os recursos, a relação com os nomes dos candidatos aprovados na prova de aferição de 
conhecimentos será divulgada, por meio de edital, no dia 29/06/2015. 
 

Art. 17. O caderno de prova irá conter todas as informações pertinentes ao certame, devendo o (a) candidato(a) ler 
atentamente as instruções, caso o caderno de prova se encontre  incompleto ou tenha defeito, o(a) candidato(a) deverá 
solicitar ao Fiscal de Sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido; 

Art.18. Caso o (a) candidato (a) esteja impossibilitado (a) de apresentar, no dia da realização da prova, documento de 
identidade original, por motivo de perda, furto ou roubo, deverá apresentar documento que ateste o Registro/Boletim da 
Ocorrência, com data de até 15 dias anteriores à data da prova, bem como outro documento oficial que o (a) identifique e 
poderá ser submetido à identificação especial; 

Art.19. O (a) Candidato (a), poderá se retirar do local de prova somente depois de decorridos 60 (sessenta) minutos do 
início da mesma, contudo não poderá levar consigo o caderno de provas, só podendo nos últimos 30 (trinta) minutos do final 
do horário previsto; 

Art.20.  Não será permitida durante a realização da prova a comunicação entre os (as) candidatos (as), nem a utilização de 
livros, anotações, material didático, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, bem como portar: 
boné, chapéu, armas (branca ou de fogo) ou aparelhos eletro-eletrônicos; 

Art.21. O CMDCA não se responsabilizará pela guarda dos objetos ou equipamento eletrônicos dos (as) candidatos (as) no 
dia da prova; 

Art.22. Será eliminado o candidato que: 

I - retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização;   

II- for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução de quaisquer das provas;   

III- usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais, como por exemplo: dicionário, notas e/ou impressos que não forem 
expressamente permitidos, equipamentos tecnológicos de comunicação para com outro candidato; 

IV- fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;   

V- descumprir as instruções contidas no caderno de provas, no cartão de respostas e/ou no formulário de respostas;   

VI- recusar-se a entregar o cartão de respostas e/ou o formulário de respostas ao término do tempo destinado à sua 
realização;   

VII- ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o cartão de respostas e/ou o formulário de respostas;   

VIII- não permitir a coleta de sua assinatura ou se recuse a coletar sua impressão digital;   
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IX- for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização 
das provas, mesmo que o aparelho esteja desligado;   

 

4 -  DOS IMPEDIMENTOS E DAS IMPUGNAÇÕES 

Art. 23. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar marido e mulher, ascendente e descendente, sogro ou sogra, 
genro ou nora, irmãos, cunhados, tios e sobrinhos, padrasto ou madrasta e enteado(a); 

 Art. 24. A candidatura a membro do Conselho Tutelar é individual, ficando vedada a expressão e/ou manifestação do 
candidato com vinculação político-partidário, sob pena de cassação de mandato;   

Art. 25. Não poderá se inscrever o candidato que já tenha ocupado o cargo de Conselheiro Tutelar e tenha sido exonerado, 
deste cargo, por processo disciplinar; 

Art. 26. A Comissão Especial para o processo eleitoral para o processo eleitoral indeferirá a inscrição da candidatura que 
deixe de preencher os requisitos constantes neste Edital e nas legislações pertinentes ao caso; 

Art. 27. É caso de impugnação, a ocorrência de alguma hipótese de impedimento para o exercício da função de conselheiro 
tutelar, prevista neste Edital e na legislação em vigor; 

Art.28. O pedido de inscrição que não atender às exigências deste Edital será cancelado, bem como anulados todos os atos 
dele decorrentes; 

Art. 29. Não será permitida inscrição condicional ou por correspondência, inclusive eletrônica, sendo permitida a inscrição 
apenas por procuração pública, com poderes específicos para tal fim, desde que apresentado o respectivo mandato 
(procuração pública), acompanhado de documento de identidade com foto do procurador; 

Art.30. A inscrição do(a) candidato(a) implica no conhecimento e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento; 

Art.31. A inexatidão das afirmativas, a não apresentação ou a irregularidade de documentos, ainda que verificadas 
posteriormente, eliminará o(a) candidato(a) do processo, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo 
das sanções judiciais aplicáveis à falsidade de declaração; 

Art.32. O pedido de registro será formulado pelo(a) candidato(a) em requerimento assinado e protocolado junto ao CMDCA, 
devidamente instruído com todos os documentos necessários a comprovação dos requisitos estabelecidos neste Edital, 
onde serão numerados, autuados e enviados a Comissão Eleitoral, para processamento devido; 

Art.33. A Comissão Especial para o processo eleitoral para o processo eleitoral encaminhará ao Representante do 
Ministério Público os pedidos de inscrições devidamente autuados e numerados, para conhecimento, fiscalização e eventual 
impugnação; 
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Art.32. As impugnações referentes às candidaturas podem ser apresentadas à Comissão Eleitoral, por qualquer cidadão, 
desde que fundamentado com a devida comprovação e por escrito respeitando o prazo de 23 a 24 de junho de 2015; 

Art.33. Aos candidatos impugnados pela Comissão Especial para o processo eleitoral, dar-se-á o direito a ampla defesa e 
ao contraditório que deverá ser apresentada em 02 (dois) dias úteis, por escrito, a contar da notificação, adotada pela 
Comissão Especial para o processo eleitoral; 

Art.34. Da decisão da Comissão Especial para o processo eleitoral para o processo eleitoral, o Candidato indeferido terá 
direito a apresentar recurso junto ao CMDCA, que deverá ser apresentado, em 02 (dois) dias úteis a contar da notificação, 
adotada pela Comissão Eleitoral. 

 

 

 

5- DA PUBLICAÇÃO DAS CANDIDATURAS, DA CAMPANHA ELEITORAL, DAS DENUNCIAS E SEUS JULGAMENTOS 

 

Art.35. Os candidatos aprovados no processo de seleção prévia e na prova escrita serão os candidatos a Conselheiros 
Tutelares que disputarão a eleição através do sufrágio universal e direto, pelo voto facultativo e secreto dos membros da 
comunidade local com domicílio eleitoral no Município de João Pessoa. 

Art.36. A relação dos candidatos que concorrerão ao pleito será publicada na sede da Secretaria de Assistência Social  e 
em tempo hábil no Jornal Oficial do Município. 

Art.37. A propaganda dos candidatos somente será permitida após a data da publicação, em caráter definitivo, do resultado 
da prova escrita, ou seja, no período de 01 de julho a 01 de outubro de 2015; 

Art.38. Toda propaganda eleitoral será custeada e realizada sob a responsabilidade dos (as) candidatos (as) e seguindo as 
seguintes orientações: 

I- Considera-se propaganda regular as que tiverem o cunho de fortalecer, divulgar e conscientizar os Direitos da Criança e 
do Adolescente estabelecidos nas normas legais vigentes; 

II- Não será permitida propaganda que implique em perturbação à ordem, aliciamento de eleitores por meios insidiosos e 
propaganda enganosa; 

III- Não será admitido o uso de propaganda enganosa a promessa de resolver eventuais demandas que não são das 
atribuições do Conselho Tutelar, a criação de expectativas na população que sabidamente não poderão ser equacionadas 
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pelo Conselho Tutelar, bem como qualquer outra prática que induza dolosamente o eleitor a erro, auferindo, com isso, 
vantagem à determinada candidatura, podendo gerar a exclusão do candidato; 

IV- Toda propaganda individual será fiscalizada pela Comissão Especial para o processo eleitoral, que determinará a 
imediata suspensão ou cessação da propaganda que violar o disposto nos dispositivos anteriores ou atentar contra 
princípios éticos ou morais, ou contra a honra subjetiva de qualquer candidato; 

V- Não será permitida propaganda de qualquer espécie dentro  dos locais de votação, bem como não será tolerada 
qualquer forma de aliciamento de eleitores durante o horário de votação; 

Art.39. Compete à Comissão Especial para o processo eleitoral para o processo eleitoral processar e decidir sobre as 
denúncias referentes à propaganda eleitoral, podendo, inclusive, determinar a retirada ou a suspensão da propaganda, o 
recolhimento do material e a cassação de candidaturas; 

Art.40. Se o candidato utilizar de abuso de poder econômico, o registro da candidatura ao cargo de Conselheiro (a) Tutelar 
será embargado para fins de posse do cargo pleiteado: 

Parágrafo Único - Considera-se abuso de poder econômico no processo de escolha o uso de instituições não-
governamentais, governamentais, partidos políticos ou entidades religiosas para gerenciar a candidatura ao cargo de 
Conselheiro (a) Tutelar; 

Art.41. Não será admitido o oferecimento ou a promessa de dinheiro, dádivas, benefícios ou vantagens de qualquer 
natureza, mediante o apoio para candidaturas, podendo acarretar a exclusão do candidato infrator; 

Art.42. A Comissão Especial para o processo eleitoral poderá, liminarmente, determinar a retirada da propaganda bem 
como recolher material, a fim de garantir o cumprimento deste Edital; 

Art.43. Qualquer cidadão, fundamentadamente, poderá dirigir denúncia à Comissão Eleitoral sobre a existência de 
propaganda irregular do(a) candidato(a) ao cargo de conselheiro(a) tutelar; 

Art.44. Tendo a denúncia indício de procedência, a Comissão Especial para o processo eleitoral determinará que a 
candidatura envolvida, devidamente notificada, apresente defesa no prazo de dois dias úteis, na sede do CMDCA; 

§ 1º. Para instruir sua decisão a Comissão Especial para o processo eleitoral poderá ouvir testemunhas, determinar a 
anexação de provas, bem como efetuar diligências; 

§ 2º. O candidato envolvido e o denunciante deverão ser notificados da decisão da Comissão Especial para o processo 
eleitoral; 

Art.45. Da decisão da Comissão Especial para o processo eleitoral caberá recurso ao CMDCA, que deverá ser apresentado 
em 02 (dois) dias úteis, a contar da decisão da Comissão, após a notificação do Candidato; 
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Art.46. Vencido o prazo acima referido, com ou sem a apresentação de defesa, a Comissão Especial para o processo 
eleitoral designará a realização de sessão específica para o julgamento do caso, que deverá ocorrer no prazo máximo de 2 
(dois) dias, dando-se ciência ao denunciante, ao(à) candidato(a) acusado(a) e ao representante do Ministério Público; 

Art.47. Em sendo constatada a irregularidade apontada, a Comissão Especial para o processo eleitoral determinará a 
cassação da candidatura do infrator; 

Art.48. Da decisão da Comissão eleitoral caberá recurso à plenária do CMDCA, no prazo de 02(dois) dias úteis; 

Art.49. O CMDCA designará sessão extraordinária para julgamento do(s) recurso(s) interposto(s), dando-se ciência ao 
denunciante, ao (à) candidato (a) acusado (a) e ao representante do Ministério Público; 

Art.50. O processo para escolha, através da eleição, dos Conselheiros Tutelares será realizado sob a responsabilidade do 
CMDCA e fiscalizado pelo Ministério Público. 

 

6- DA ELEIÇÃO 

 

Art.51. A eleição dos Conselheiros Tutelares será realizada no dia 04 de outubro de 2015 das 09:00h às 17:00h, facultado o 
voto, após este horário, aos eleitores que estiverem na fila de votação onde será distribuídas senhas; 

Art.52. Estarão aptos a votar, todos os eleitores da região eleitoral da comarca de Itatuba/PB, em gozo de seus direitos 
políticos, maiores de dezesseis anos, inscritos como eleitores no Município de Itatuba até três meses antes da eleição; 

Art. 53. O processo eleitoral dar-se através de urnas eletrônicas e na impossibilidade será usada urnas  comuns 
fornecidas pelo Tribunal Regional Eleitoral. 
 
Parágrafo Único: Serão confeccionadas cédulas, mediante modelo aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, sendo rubricadas por um membro da Comissão Eleitoral, pelo Presidente da mesa receptora e 
por um mesário. 
 
Art.54. Nas mesas receptoras de votos será permitida a fiscalização da votação, a formulação de protestos, impugnações, 
inclusive quanto a identidade do eleitor desde que obedeça o sistema de rodízio entre os fiscais, devendo tudo ser 
registrado em ata; 

Art.55. Para votar o eleitor poderá identificar-se com o título de eleitor ou documento de identidade original, desde que 
permitam com clareza a sua identificação; 

Parágrafo Único - Serão considerados documentos de identidade: Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, 
Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação, Corpos de Bombeiros Militares; e Carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, Conselhos etc); Passaporte; Certificado de Reservista; Carteiras 
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Funcionais do Ministério Público; Carteiras Funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal;Carteira de Trabalho; 
Carteira Nacional de Habilitação (somente modelo novo com foto e dentro do prazo de validade); 

Art.56. Cada eleitor poderá votar em 1 (um) candidato; 

Art.57. Será considerado eleito os 05(cinco) candidatos(a) que obtiverem maior votação, sendo os demais, pela ordem de 
classificação, considerados suplentes, até o número de 05(cinco); 

Art.58. A quantidade de mesas receptoras de votos, serão de acordo com a listagem de eleitores fornecidas pelo TRE/PB; 

Art.59. São impedidos de compor a mesa receptora os (as) candidatos (as) e seus cônjuges ou parentes por 
consangüinidade ou afinidade, até o 2º grau;  

Art.60. Na mesa receptora haverá relação dos eleitores fornecida pela Justiça Eleitoral, não podendo nenhum eleitor votar 
em seção diversa daquela em que encontra-se designado; 

Art.61.A competência da mesa receptora será imposta em resolução posterior elaborada pela Comissão Especial para o 
processo eleitoral, salvaguardado sua publicidade;  

Art.62. O eleitor que não souber ou não puder assinar o nome lançará a impressão do polegar direito no local próprio da 
relação respectiva; 

Art.63.  Cada candidato(a) poderá, apenas no dia 23 de setembro de 2015, na sede da Secretaria de Assistência 
Social/CMDCA, solicitar credenciamento de fiscais, sendo possível o credenciamento por candidato até 03 (três) fiscais; 

Art.64. É de competência da Comissão Especial para o processo eleitoral confeccionar os crachás de identificação dos 
fiscais que deverá ser assinados pelo Presidente da Comissão Eleitoral; 

§ 1º- Os respectivos crachás deverão ser retirados unicamente pelos candidatos na sede do CMDCA no período de 01 a 02 
de outubro, das 08:30h às 11:30h e de 14:00h às 17:00h; 

§ 2º- Os fiscais deverão apresentar, obrigatoriamente, sua identificação e crachá quando solicitar ao Presidente da Mesa 
receptora ou apuradora o registro em ata de quaisquer irregularidades que constatarem; 

§ 3º- Cada seção poderá, no período da recepção de votos, ter, no máximo, representantes de 03 (três) candidatos(as) pelo 
período de 30 (trinta) minutos, em sistema de rodízio de fiscais, no caso da existência de mais de 03 (três) fiscais 
credenciados na mesma seção eleitoral; 

Art.65. Até 02 (dois) dias úteis antes do pleito, a Comissão Especial para o processo eleitoral informará a lista de fiscais de 
cada candidato, afixando em quadro próprio do CMDCA;  

Art.66. Após 8 (oito) dias úteis da realização do pleito, as urnas serão esvaziadas e entregues ao TRE/PB; 
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7- DA APURAÇÃO 

Art.67. A apuração se iniciará imediatamente após o término da eleição, na sede da Câmara de Vereadores da Cidade de 
Itatuba. 

Art.68. Antes de iniciar a apuração, a mesa apuradora resolverá os casos dos votos em separado, se houver, incluindo na 
urna as cédulas dos votos julgados válidos, de modo a garantir o sigilo, se ocorrida a utilização em qualquer seção de 
cédula eleitoral no caso de falha do sistema de votação eletrônica; 

Art.69. Os(As) candidatos(as) poderão apresentar  impugnação na medida em que os votos realizados por meio de cédula 
eleitoral (se existentes) forem sendo apurados, cabendo a decisão à própria Comissão Eleitoral, que decidirá de imediato, 
facultada a manifestação do Ministério Público; 

Art.70. Concluídos os trabalhos de apuração e preenchidos os boletins de urna, deverá o Presidente da comissão Eleitoral 
encaminhar todo o material para o CMDCA;  

Art.71. A Comissão Eleitoral lavrará a ata geral da votação e apuração, mencionando todos os incidentes ocorridos, 
impugnações, etc., bem como os votos obtidos pelos candidatos, colhendo as assinaturas dos membros da Comissão, 
candidatos, fiscais, representante do Ministério Público e quaisquer cidadãos que estejam presentes e queiram assinar, 
afixando cópia na sede da Prefeitura Municipal de Itatuba e Secretaria de Assistência Social/ CMDCA; 

Art.72. Poderão ser interpostos recursos das decisões da Comissão Especial para o processo eleitoral, concernentes aos 
trabalhos de apuração, ao CMDCA, no prazo de 02 (dois) dias da votação e apuração, desde que a impugnação tenha 
constado expressamente em ata; 

Art.73. O CMDCA decidirá os eventuais recursos no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis determinando ou não as 
correções necessárias e baixará resolução homologando o resultado do Pleito; 

Art.74. O CMDCA manterá em arquivo permanente todas as resoluções, editais, atas e demais atos referentes ao processo 
de escolha dos Conselheiros Tutelares. 

8 - DOS ELEITOS 

Art.75. A Comissão Especial para o processo eleitoral, computados os dados constantes dos boletins de apuração, 
publicará a relação dos eleitos;  

Art.76. Do resultado final, cabe recurso ao CMDCA/JP, o qual deverá ser apresentado em 02(dois) dias úteis, a contar da 
sua publicação; 

Art.77. Poderá o interessado adentrar com recurso que deverá ser por escrito e devidamente fundamentado; 

Art.78. O CMDCA decidirá sobre os recursos apresentados, em reunião convocada exclusivamente para este fim; 
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Art.79. Serão considerados eleitos os 05 (cinco) candidatos mais votados e os suplentes serão os seguintes, de acordo com 
a ordem de votação;  

Art.80. Na hipótese de empate entre candidatos, será considerado eleito o mais idoso, persistindo o empate será eleito o 
candidato que tenha obtido maior nota na prova objetiva; 

Art.81. O mandato dos Conselheiros Tutelares será de 04 (quatro) anos, permitida uma recondução, ressalvado se nessa 
condição já se encontrar. 

V – DA REMUNERAÇÃO 
 
Art. 82 – Os Conselheiros Tutelares, sem prejuízo do atendimento ininterrupto à população, obedecerão ao calendário 
municipal e funcionarão nos dias úteis, em horário comercial, das 8:00 às 17:00 horas, dispondo seu Regimento Interno 
sobre a organização de plantões à distância, para o horário noturno, feriados e fins de semana. 
 
§ 1º - Para o atendimento no horário de almoço, deverão permanecer no 
Conselho, no mínimo 01 Conselheiro; 
§ 2º - Os Conselheiros obedecerão escala de plantão à distância, elaborado em consonância com seu Regimento Interno, 
ficando à disposição para comparecerem à sede do Conselho ou onde for necessário para o desenvolvimento de suas 
atividades, quando forem acionados por intermédio de rádio ou sistema semelhante. 
 
Art.83. O Conselheiro Tutelar fará jus ao subsídio equivalente a 01(um) , salário mínimo; 
 
Art.84. Ao Conselheiro Tutelar ocupante de cargo público municipal efetivo é facultado optar pelos vencimentos do seu 
cargo de origem, sendo vedada a acumulação de remuneração ou subsídio. 
 
§ 1º - O servidor público municipal será afastado de seu cargo no serviço público municipal mediante portaria, e 
contribuirá para a seguridade social como se no exercício estivesse e seu tempo de serviço será contado apenas para 
aposentadoria. 
§ 2º - Ao servidor público municipal de que trata o “caput” deste artigo, para efeito de benefício previdenciário, no período 
do afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. 

9 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.85. As informações prestadas no formulário de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o 
CMDCA/ Comissão Especial para o processo eleitoral do direito de excluir do processo aquele candidato que não preencher 
o formulário de forma completa, correta e sem rasuras; 

Art.86. O candidato poderá indicar, para constar na relação de candidatos, além do nome completo, um apelido/cognome; 

Art.87. O protocolo do pedido de inscrição implica por parte do(a) candidato(a) no conhecimento e aceitação de todos os 
termos fixados no presente Edital e em prévia aceitação do cumprimento do que estabelece a Lei Federal nº 8.069/1990, 
Leis Municipais nº 263/2002, e 313/2005  bem como outras legislações pertinentes; 

Art.88. O candidato deverá manter seu endereço atualizado junto ao CMDCA  até o final do processo de escolha dos 
Conselheiros Tutelares enviando a alteração ao CMDCA; 
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Art.89. São de inteira responsabilidade do candidato os prejuízos decorrentes da não atualização de seu endereço ou do 
extravio da correspondência; 

Art.90. A inscrição implicará, por parte do candidato conhecimento e aceitação das normas contidas neste Edital; 

Art.91. A organização, aplicação, correção e elaboração das provas no processo seletivo e  a organização logística e 
operacional na apuração dos votos no processo eletivo ficarão exclusivamente a cargo da Comissão Especial para o 
processo eleitoral e/ou da empresa competente, e os pareceres referentes a recursos serão efetuados em conjunto; 

Art.92. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, enquanto não consumada a 
providência ou evento que lhes disser respeito, ou até a data da convocação dos candidatos para a fase correspondente, 
circunstância que será mencionada em Edital ou aviso publicado; 

Art.93. Legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações em dispositivos 
legais e normativos a ele posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do processo seletivo; 

Art.94. É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados 
referentes a todas as fases deste processo, os quais serão afixados nos quadros de avisos do CMDCA, jornal  Oficial do 
Município, não podendo os(as) candidatos(as) alegarem desconhecimento posterior do cronograma do Processo; 

Art.95. Os documentos apresentados pelo candidato durante todo o processo de seleção poderão, a qualquer tempo, ser 
objeto de conferência e fiscalização da veracidade de seu teor por parte da Comissão Especial para o processo eleitoral, e 
no caso de constatação de irregularidade ou falsidade, a inscrição será cancelada independentemente da fase em que se 
encontre; 

Art.96. Os casos omissos, não previstos neste Edital, ou não incluídos no requerimento de inscrição, serão apreciados, pela 
Comissão Eleitoral. 

Itatuba, 01 de abril de 2015. 

 

 

Arthur Abílio Narciso Valente 
Presidente da Comissão Especial Eleitoral 
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ANEXO I 
 

CRONOGRAMA DAS ETAPAS 
 
 
 

ITEM ETAPA DATA 
1 Inscrição processo seletivo 15/04 A 14/05/2015 
2 Homologação das inscrições 20/05/2015 
3 Prazo para impugnação de candidatura 21/05/2015 
4 Prazo final para recurso ao indeferimento de inscrição 22/05/2015 

5 Divulgação do resultado dos recursos ao indeferimento de inscrição 25/05/2015 
6 Divulgação do local da prova 15/06/2015 
7 Realização da prova de conhecimentos 19/06/2015 
8 Publicação do gabarito  22/06/2015 
9 Prazo final para recurso à prova 23 e 24/06/2015 
10 Prazo final para impugnação de candidatura 26/06/2015 
11 Divulgação da lista dos candidatos aptos 29/06/2015 
12 Período da campanha 01/07 a 01/10/2015 
13 Inscrição de fiscais 21 e 22/09/2015 
14 Retirada de crachás junto a comissão eleitoral 02/10/2015 
15 Eleição e apuração dos votos 04/10/2015 
16 Divulgação do resultado final 05/10/2015 
17 Posse dos conselheiros eleitos 10/01/2016 
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Anexo II 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

Temas Conteúdo Quantidade de Questões 
Conhecimentos Específicos Constituição Federal: art. 5ª e incisos, 

art. 6º e incisos, art. 37, caput, incisos 
IX, XVI e 
XVII, art. 196 a 200, art. 205 a 214, 
art. 226 à art. 230. 
- Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente – ECA. 
- Lei 263/2002 do CMDCA 
- Lei  

20 
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ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 
 

 
RESOLUÇAO Nº. 04  DE 01 DE ABRIL DE 2015. 

 
 
 

 APROVA O PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO – SIMASE DA CIDADE DE ITATUBA/PB. 

 
 
 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itatuba/PB – CMDCA, no uso das suas atribuições 
legais, conforme dispõe a Lei Federal nº. 8.069/1990 e na Lei Municipal 263/2002, com fundamento na Ata 3ª da Reunião Ordinária, 
realizada no dia 01 de abril de 2015 e 
 

Considerando os princípios, as diretrizes e as normativas que estabeleceram o Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo - SINASE como política pública, de caráter intersetorial, destinada especificamente ao adolescente que pratique ato 
infracional, 

 
 
RESOLVE: 
 

Art. 1º - Aprovar o Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo em meio aberto, com vigência de 2015 à 2020, cujo público são 

Adolescentes de 12 a 18 anos incompleto, ou jovens de 18 a 21 anos, autores de ato infracional, residentes no município de Itatuba e 

suas respectivas famílias. 

 

 

Art. 2º - O Plano tem por objetivo Orientar a política de atendimento Socioeducativo no Município de Itatuba, demandando estratégias 

protetivas, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA, e com o Sistema Nacional de Atendimento 

socioeducativo- SINASE, no sentido de proporcionar um atendimento de qualidade. 

 

Art. 3º - Constitui diretrizes do Plano: Estruturar o Serviço de Atendimento Socioeducativo ao adolescente/jovem em conflito com a 

lei; Garantir a manutenção e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos pela rede de atendimento Socioeducativo; Construir junto 
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com  ás famílias o projeto de vida e a  socialização do adolescente/jovem; Promover ações de prevenção da violência em suas diversas 

manifestações; Fortalecer a rede de atendimento socioeducativo do Município; Subsidiar ações intersetoriais entre as políticas sociais 

na área de adolescente em conflito com a lei. 

 

 

 

Art. 4º - As metas para o atendimento socioeducativo são:   

 
DETALHAMENTO DAS METAS E AÇÕES 2015 A 2020 

 

Meta – Eixo Atendimento 

 

Ações 

PERIODO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 1 – Realizar 
acompanhamento da medida 
socioeducativa em meio aberto no 
município de Itatuba/PB. 

Acolhimento do adolescente/ jovem pelo 
CREAS para execução da medida 
socioeducativa; 

x x x x x x 

Construir com o adolescente/jovem e seus 
familiares o PIA, de forma a  contribuir 
no seu projeto de Vida;  

x x x x x x 

Realizar visitas institucionais aos espaços 
da rede intersetorial para inserção dos 
adolescentes e jovens para PSC; 

x x x x x X 

Realizar mensalmente encontros com os 
orientadores dos adolescentes em 
cumprimento de medida sócio-educativa  
de PSC; 

x x x x x x 

Realizar visitas domicliares para subsidiar 
o acompanhamento do adolescente/jovem 
em conflito com a lei; 

x x x x x x 

Inserir os adolescentes/jovens em curos 
profissionalizantes; 

x x x x x x 

Encaminhar famílias para programas 
governamentais; 

x x x x x x 

Atendimento psicossocial pela equipe de 
referência CREAS; 

x x x x x x 
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Suporte operacional da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Humano 
e Cidadania de Curral velho na execução 
das medidas socioeducativas; 

x x x x x x 

 
 
 

DETALHAMENTO DAS METAS E AÇÕES 2015 A 2020 

 

Meta – Eixo 

Intersetorialidade entre as 

Políticas Públicas 

 

Ações 

PERIODO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 2 – Promover a 
intersetorialidade entre as 
políticas públicas para o 
atendimento às medidas 
socioeducativas. 

Inserção dos adolescentes e jovens nos 
diversos serviços da política de saúde e 
educação; 

x x x x x x 

Estimular a participação das famílias no 
acompanhamento educacional e de saúde 
dos adolescentes e jovens atendidos; 

x x x x x x 

Reinserção de adolescentes e jovens no 
sistema educacional; 

x x x x x X 

 
DETALHAMENTO DAS METAS E AÇÕES 2015 A 2020 

 

Meta – Eixo Capacitação 

Profissional 

 

Ações 

PERIODO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 2 - Proporcionar conhecimentos 
aos técnicos e orientadores, sobre 
execução das medidas sócio-
educativas em meio aberto, conforme 
os parâmetros e diretrizes do 
SINASE. 

Possibilitar capacitação aos atores – 
técnicos do programa, orientadores, e 
todas as instituições governamentais e 
não governamentais que fazem parte 
do sistema sócio-educativo do 
município. 

x x x x x x 

 
DETALHAMENTO DAS METAS E AÇÕES 2015 A 2020 

 

Meta – Eixo Sistema de Informação 

 

Ações 

PERIODO 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Meta 4 – Manter atualizado o sistema 
de informação - PIA 

Implantar e manter atualizado no 
CREAS o Sistema de Informação - 
SIPIA – SINASE, sobre o 
adolescente/jovem; 

x x x x x x 
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Implantar banco de dados, 
sistematizando o andamento de cada 
situação, encaminhamento e 
relatórios, dos adolescentes/jovens 
(prontuário); 

x x x x x x 

 
 
Art. 5º - O monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Atendimento Sócioeducativo do Município de Itatuba será realizado pela 

Secretaria de Assistência Social, contando com a participação fundamental do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e demais 

atores da política de atendimento a criança ao adolescente. 

 
 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 Itatuba, 01 de abril de 2015. 

 
 
 

                        Edna da Silva Merêncio Gonçalves 
Coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Itatuba 
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ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
 

 

 

Resolução nº 05 de 01 de abril de 2015 

 

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DO CMDCA/ ITATUBA E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Federal n.º 8.069, 

de 13/07/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei Municipal nº 263 de 17/10/2002  e considerando deliberação da  Reunião 

ordinária no dia 01 de abril de 2015. 

 

Resolve: Aprovar o Regimento Interno do CMDCA - Itatuba 

 

Regimento Interno 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E FINALIDADE 

 
  

Art. 1º- O presente Regimento Interno disciplina o funcionamento, a competência e a organização do CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CIDADE DE ITATUBA, previsto na Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 
1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, criado pela Lei Municipal nº 263 de 17 de outubro de 2002. 
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Art. 2º. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA é o órgão normativo, consultivo, deliberativo e 
fiscalizador da política de promoção,atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescência previstas no Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
 
Art. 3º. O Conselho é vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e tem área de atuação em todo território do 
Município de Itatuba/PB. 
 
Art. 4º - A sede do CMDCA será em local indicado e disposto pela Prefeitura Municipal, sendo também de responsabilidade da 
mesma, a disponibilidade de servidores necessários ao atendimento das tarefas administrativas, bem como todos os materiais e 
equipamentos indispensáveis para o bom desenvolvimento de seus trabalhos. 
 
§ 1º. Cabe à administração pública fornecer a estrutura administrativa e institucional necessária ao adequado e ininterrupto 
funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, devendo para tanto instituir dotação orçamentária 
específica; 
 
§ 2º. A dotação orçamentária a que se refere o parágrafo anterior deverá contemplar os recursos necessários ao custeio das atividades 
desempenhadas pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive para as despesas com capacitação dos 
conselheiros, pagamento de serviços de terceiros, publicações, material de consumo, deslocamento dos conselheiros a eventos e outras 
despesas. 
 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA 

 
 
Art. 5º Compete ao Conselho: 
 

I - Definir a política de promoção, de atendimento e de defesa da infância e da adolescência no  Município de Itatuba, 
com vistas ao cumprimento das obrigações e garantias de seus direitos fundamentais e constitucionais; 
 

II - Fiscalizar ações governamentais e não-governamentais com atuação destinada à infância e à juventude no 
Município de Itatuba, com vistas a construção de Objetivos definidos em Lei; 

 
III – articular e integrar as entidades governamentais e não governamentais, com atuação vinculada à infância, definidas no 

Estatuto da Criança e Adolescente; 
 
IV – fornecer os elementos e informações necessárias à elaboração da proposta orçamentária para planos e programas; 
 
V- receber, encaminhar, acompanhar, junto aos órgãos competentes, denúncias de todas as formas de negligência, de 

omissão, de discriminação, de violência, de crueldade e de opressão contra a criança e o adolescente, fiscalizando a apuração e a 
execução; 

 
VI- manter permanente entendimento com o poder judiciário, Ministério Público, poderes Executivo e Legislativo, propondo, 

inclusive, se necessário, alterações na legislação em vigor e nos critérios adotados para atendimento à criança e ao adolescente; 
 
VII- incentivar e promover a atualização permanente dos profissionais governamentais e não governamentais, que prestem 

atendimento à criança a ao adolescente, propondo as medidas que julgar convenientes; 
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VIII- aprovar os registros de inscrição e alterações subsequentes, previstos em Lei, das entidades governamentais e não 

governamentais de defesa e de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, nos termos do regimento Interno; 
 
IX- captar recursos, gerir o Fundo Municipal e formular o plano de aplicação dos recursos captados na forma da Lei; 
 
X- conceder auxílios e subvenções a entidades governamentais e não- governamentais envolvidas no atendimento e na defesa 

da criança e do adolescente inscritos no Conselho Municipal; 
 
XI- promover intercâmbio com entidades públicas ou particulares, organismos nacionais e internacionais, visando o 

aperfeiçoamento e a consecução dos seus objetivos; 
 
XII- difundir e divulgar amplamente a política municipal destinada à criança e ao adolescente; 
 
XIII- elabora o seu Regimento Interno; 
 
XIV- fiscalizar as ações governamentais e não governamentais com atuação destinada à infância e à juventude no Município 

de Itatuba, com vistas à construção dos objetivos definidos nesta Lei; 
 
XV- registrar entidades governamentais e não governamentais de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, com 

sede ou filial no Município de Itatuba, as quais tenham programas na área em comento neste Município; 
 
XVI- propor modificações nas estruturas dos sistemas municipais que visem a promoção, proteção e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente; 
 

CAPÍTULO III 
DA COMPOSIÇÃO 

 
 Art. 6º. O Conselho é composto por 08 (oito) membros efetivos e por igual número de suplentes, dos quais: 
 
  
 § 1º – REPRESENTAÇÃO GOVERNAMENTAL: quatro membros efetivos e quatro suplentes indicados por órgãos e 
entidades oficiais, com participação efetiva nas políticas sociais, sendo:  
I – um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 

II – um representante da Secretaria Municipal de Educação e Cultura; 

III- um representante da Secretaria Municipal de Saúde 

IV- um representante da Secretaria Municipal de Administração. 

 
 
§ 2º – REPRESENTAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL: quatro membros efetivos e quatro suplentes representantes de 

entidades não governamentais de defesa ou de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e/ou entidades da sociedade civil e 
religiosa que estejam contribuindo efetivamente para o atendimento a que se refere esta Lei. 

 
I) os representantes e os suplentes da Sociedade Civil serão eleitos por seus pares, através dos votos de entidades não governamentais 
de defesa ou de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e/ou entidades da sociedade civil e religiosa, reunidas em 
Assembleia, com sede ou atuação no Município de Itatuba. 
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II) as entidades não governamentais deverão estar  devidamente registradas no CMDCA. 
 
III) o mandato dos membros do CMDCA terá duração de dois anos, admitida uma única recondução. 
 
IV)Os membros do Conselho terão o título de Conselheiro. 

 
V) O suplente substituirá o membro efetivo em suas faltas, impedimentos, licenças e afastamentos. 

 
VI) Os membros do Conselho serão nomeados, a termo, pelo Prefeito Municipal, para um mandato de dois anos, admitindo-se apenas 
uma recondução para o período subsequente. 

 
VII) O exercício da função de Conselheiro não será remunerado, sendo o desempenho do mandato considerado como serviço público 
prioritário e relevante. 

 
 
Art. 5º. A nomeação dos Conselheiros será feita pelo Prefeito no prazo de até trinta dias anteriores ao término dos mandatos 

dos que estiverem em exercício e, no caso de extinção ou perda do mandato, no prazo de até vinte dias, subsequentes à data do ato ou 
do fato gerador da vaga. 

 
§ 1º Nos casos de extinção ou perda de mandato dos membros efetivos que representam as entidades governamentais, serão 

convocados os respectivos suplentes para assumir a vaga. 
 
§ 2º Nos casos de extinção ou perda de mandato dos membros efetivos que representam as entidades não governamentais, 

serão convocados, pela ordem decrescente de votação, do 5º ao 8º lugar, os suplentes eleitos, observado o disposto no Artigo 46, § 2º, 
deste Regimento. 

 
§ 3º Ocorrendo a concessão de licença a membro efetivo do Conselho por período superior a trinta dias, o suplente será 

convocado para substituição, enquanto perdurar o período global de afastamento, observado o disposto nos § 1º e 2º, do Art. 7º. 
 

Art. 6º. O mandato do Conselheiro de direito poderá ser interrompido antes do seu término, e assim será declarado pelo Coordenador 
do Conselho ou por quem o estiver substituindo, nas seguintes hipóteses: 

 
I - por deliberação do Colegiado ou por decisão judicial; 
II- falecimento; 
III- renúncia por escrito; 
IV - por perda de mandato, quando: 
 
a) verificar-se procedimento incompatível com a dignidade do cargo de Conselheiro, apurado em processo administrativo e 

contencioso, onde se assegure ao Conselheiro a quem se atribua a falta, o direito de ampla defesa; 
b) deixar de comparecer, sem apresentar motivo justo, aceito pelo Plenário – ou na hipótese de estar licenciado ou impedido, 

na forma deste Regimento, a mais de três sessões ordinárias consecutivas, e/ou a sete alternadas, contadas a partir da primeira falta; 
c) ocorrer solicitação expressa de mais de cinqüenta por cento das entidades registradas no Conselho, na forma da Lei 

Municipal nº 263/2002 e deste Regimento Interno, aprovada pelo Conselho Deliberativo. 
 
Parágrafo único. Registrada a ocorrência de vaga no Conselho, em razão dos eventos de que tratam os incisos I e II, caput, 

deste artigo, o Presidente fará as devidas comunicações e convocará o suplente para assumir o cargo de Conselheiro efetivo observado 
o disposto nos parágrafos 1 e 2, do artigo anterior. 
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Art. 7º. O Conselheiro, observado o disposto no artigo 58 poderá se afastar sob licença, para: 
 

I -  tratamento de saúde; 
 
II - desempenho de missão oficial; 

 
III - fixação de residência fora do Município de Itatuba. 
 
§ 1º As licenças até trinta dias serão concedidas pelo Presidente, que, delas dará conhecimento ao Plenário. 
 
§ 2º As licenças por período superior a trinta dias somente poderão ser concedidas pelo Conselho Deliberativo. 
§ 3º É facultado ao Conselheiro(a) desistir da licença em qualquer tempo, devendo comunicar tal decisão ao Coordenador(a), 

com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da sessão em que pretende reassumir suas atividades. 
 
 

CAPÍTULO IV 
ESTRUTURA ORGÂNICA, COMPETÊNCIA E ATRIBUIÇÕES  

 
 

SEÇÃO I 
ESTRUTURA ORGÂNICA 

 
Art. 9º. O Conselho tem a seguinte estrutura orgânica: 
 

I - Plenário; 
 
II - Coordenação; 
 
III - Coordenação Adjunta; 
 
IV - Secretaria-Executiva; 
 
V - Câmaras Setoriais; 
 
VI - Comissões Especiais; 

 
SEÇÃO II 

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DA PLENÁRIA 
 
Art. 10. A plenária é o órgão máximo de deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, constituído 
pelos conselheiros Efetivos, ou de suplentes, conforme disposto neste Regimento. 
 
Art. 11. Compete à plenária: 
 

I -  acompanhar, propor e controlar, em todos os níveis, as ações elencadas no artigo 8º, deste regimento; 
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II -  deliberar sobre: 

a) os assuntos encaminhados à apreciação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, não 
afetos especificamente às atribuições do Presidente; 

b) as matérias da competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente submetidas pelo 
Presidente; 

c) a prestação de contas relativa à aplicação de recursos do Conselho, submetida ao Plenário pelo Presidente, 
encaminhando-a, posteriormente, aos órgãos competentes; 
 

III - elaborar o Regimento Interno do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e suas reformulações; 

IV - decidir sobre: 

a) extinção e perda do mandato do Conselheiros na forma deste Regimento; 
b) os pedidos de licença dos Conselheiros por período superior a trinta dias; 
c) a participação, em sessões do Plenário, de autoridades, personalidades, especialistas e representantes de Instituições; 
d) os pedidos de votação nominal; 
e) os pedidos de urgência e de prioridade de matérias constantes da Ordem do Dia da respectiva sessão; 
f) a realização de sessões não abertas ao público; 
g) a impugnação a pedido de ‘vista’ de processos; 

V - aplicar a penalidade de destituição da função de Conselheiro; 

VI - declarar a extinção e a perda de mandato dos Conselheiros, na forma deste Regimento; 

VII - apreciar e decidir sobre os pedidos de impedimento de Conselheiro em votações do plenário; 

VIII - discutir e aprovar as atas das sessões do Conselho; 

IX - apreciar e aprovar as análises e os pareceres emitidos pelas Câmaras Setoriais e pelas Comissões Especiais; 

X - aprovar: 

a) os atos de criação de Comissões Especiais; 
b) a constituição da Comissão Especial de Ética a que se refere o Art. 52; 
c) o calendário de funcionamento de Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
d) A solicitação das entidades da sociedade civil relativa à abertura do processo administrativo para a destruição de 

Conselho (Art. 6º, II, “c”); 
e) a dilatação de prazo para o Conselheiro entregar processo com pedido de “vista”;XI - homologar os atos de 

Presidente que se referiram à composição das Câmaras Setoriais, das Comissões Especiais e da Comissão Especial de 
Ética de que trata o Art. 52, deste Regimento; 

XII - discutir e decidir sobre assuntos relacionados com propostas e sugestões, moções ou indicações, providências ou medidas 
que envolvam interesses do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
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XIII - apreciar e julgar os recursos interpostos contra os atos e decisões do Presidente; 

XIV - baixar as normas de sua competência necessárias à implementação, a nível municipal, da política de defesa e atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente; 

XV - aleger o Presidente e o Vice- presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dentre os seus 
membros efetivos, mediante o voto de seis ou mais Conselhos, observado o disposto nos artigos 48 e 49; 

XVI - constituir: 

a) a Comissão Eleitoral e coordenar o processo de escolha dos representantes das entidades não governamentais 
que integrarão o Conselho; 

b) a Comissão Eleitoral encarregada de promover o processo de escolha dos Conselheiros Tutelares, baixando as 
normas respectivas, de acordo com este Regimento e a Lei Municipal nº 263/2002. 

XVII - convocar a Assembleia Geral a que se refere o Art. 56, destinada à avaliação das atividades anuais do Conselho; 

XVIII- selecionar e indicar à autoridades competentes do poder público municipal, as instituições e entidades habilitadas a receber 
subvenções e auxílios financeiros do Município, obedecido o disposto no Art. 66, deste Regimento; 

XIX - autorizar os Conselheiros a praticar atos, por suas natureza delegáveis em nome do Conselho; 

§ 1º A proposta de reforma ou de revisão do Regimento Interno somente será apreciada se contar com a assinatura de 
quatro ou mais Conselheiros, salvo quando da iniciativa do Presidente. 

SEÇÃO III 

DA PRESIDÊNCIA 

Art. 12. A Presidência do Conselho é o órgão encarregado pela direção superior do colegiado, obedecendo às diretrizes emanadas do 
Conselho Deliberativo, competindo-lhe, ainda, a subordinação, o planejamento, a orientação, o acompanhamento, a coordenação e a 
avaliação das atividades dos órgãos técnicos, de apoio e executivos. 

 
§ 1º. O exercício da presidência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente caberá, alternadamente, a 
representantes do governo e da sociedade civil organizada; 
 
§ 2º. Na ausência ou impedimento do Presidente, assumirá como seu substituto legal, o Vice-Presidente ou Secretário, nesta ordem; 
 
§ 3º No caso de vacância do cargo de Presidente, o Vice assumirá automaticamente a função, até o término do mandato. 
 

Art. 13.  O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem as seguintes atribuições: 
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I - exercer as atribuições de direção e supervisão superior do Conselho; 

II –  dar posse aos Conselheiros; 
 

III –  convocar e presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias, e bem assim a Assembleia Geral a que se refere o Art. 56, 
submetendo à votação as matérias a serem decididas pelo Plenário, intervindo na ordem dos trabalhos e suspendendo-os, sempre que 
necessário; 

 
IV –  presidir as reuniões conjuntas das Comissões Especiais e/ou das Câmaras Setoriais; 

 
V –  deliberar conjuntamente e com os demais Conselheiros; 

 
VI –  proferir o voto de qualidade, quando necessário a desempenhar, após duas séries de votos consecutivas, votações do 

Plenário; 
 

VII –  conceder a palavra aos Conselheiros; 
 
VIII – representar o Conselho em juízo ou fora dele, ou perante órgãos e instituições ou em solenidades, podendo delegar a sua 
representação ao Vice-Presidente ou a outro Conselheiro; 

 
IX –  constituir as Câmaras Setoriais, as Comissões Especiais e a Comissão Especial de Ética a que se refere o art. 52, deste 
Regimento, e designar-lhes os respectivos membros, levando tais atos à homologação do Plenário; 

 
X –  estabelecer o horário de funcionamento das Câmaras Setoriais e das Comissões Especiais; 

 
XI –  solicitar, das Comissões Especiais, a realização de estudos, a emissão de pareceres e a resposta a consultas, bem como o 
cumprimento de tarefas e missões especiais, relacionadas com a competência institucional do Conselho; 

 
XII –  participar, quando julgar conveniente, das reuniões das Câmaras Setoriais e das Comissões Especiais; 

 
XIII – expedir instruções sobre a organização e o funcionamento interno do Conselho, não contidas especificamente neste Regimento, 
em leis ou outros normativos de superior hierarquia; 

 
XIV –  baixar os atos decorrentes das deliberações do Plenário e determinar a sua publicação, inclusive de notas, editais e 
informações, quando for o caso; 
 
XV –  dar execução pronta e eficaz às decisões do Plenário; 
 
XVI –  assinar os expedientes de interesse do Conselho; 
 
XVII – aprovar a Pauta das Reuniões e a Ordem do Dia para as Sessões do Plenário; 
 
XVIII – decidir: 
 
a) prontamente – as Questões de Ordem, as reclamações e solicitações feitas nas sessões, ou submetê-las ao Plenário; 
b) sobre as justificativas de faltas às sessões; 
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XIX – submeter ao Plenário as matérias que devam ser objeto de análise e deliberação desse colegiado, conferindo o caráter de 
urgência às matérias, quando necessário; 

 
XX – ordenar a distribuição dos expedientes, segundo a matéria a ser examinada; 

 
XXI –  propor ao Plenário a alteração, a reforma ou a revisão deste Regimento; 

 
XXII – dar conhecimento ao Plenário dos assuntos oriundos da Secretaria-Executiva, que devam ser objeto de deliberação; 

 
XXIII – convocar os suplentes em casos de faltas, impedimentos, licenças, afastamentos e vacância dos Conselheiros Efetivos, 
observado o disposto nos Artigos 4º e 5º, § 1º, 2º e 3º, e 46, § 2º; 

 
XXIV – receber, apreciar e decidir sobre os pedidos dos Conselheiros que se referirem à prorrogação de prazos para retenção de 
processos;  

 
XXV – expedir pedidos de informações e consultas aos órgãos e autoridades competentes; 

 
XXVI – despachar diretamente com a secretaria de assistência social os assuntos de interesse do Conselho, mantendo-o 
permanentemente informado das atividades do órgão; 

 
XXVII – apresentar a Secretaria de Assistência Social o relatório anual das atividades desenvolvidas pelo Conselho; 

 
XXVIII – solicitar a SAS a adoção de medidas necessárias à cessão de servidores para ter exercício no Conselho, com vistas ao 
cumprimento das tarefas de ordem técnica e administrativa; 

 
XXIX – solicitar às autoridades competentes, quando necessário, providências e recursos indispensáveis ao funcionamento do 
Conselho; 

 
XXX – adotar, na forma deste Regimento, e após deliberação do Plenário, todas as medidas necessárias à realização das eleições dos 
Conselhos Tutelares; 

 
XXXI – administrar, juntamente com o Secretário-Executivo, os recursos que forem consignados ao Conselho. 

 
Parágrafo único. Para os fins da alínea “a”, do inciso XVIII, deste artigo, considera-se Questão de Ordem toda dúvida surgida 

no decorrer da sessão, e relativa exclusivamente ao ponto do assunto em discussão, sobre a interpretação deste Regimento. 
 
§ 1º. É vedado ao Presidente do Conselho Municipal de 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; 
 
§ 2º. Quando necessária a tomada de decisões em caráter emergencial, é facultado ao Presidente do Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e do Adolescente a convocação de reunião extraordinária do órgão, onde a matéria será discutida e decidida. 
 

 

 
 

SEÇÃO IV 



 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA  – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 91/2015 
Prefeito: Aron Rene Martins de Andrade. 

Criado através da Lei n.º 249, de 30 de dezembro de 1999. 
 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ITATUBA-PB, 01 DE ABRIL DE 2015 

 

Prefeitura Municipal de Itatuba-PB–DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO –Criado pela Lei Municipal de n.º249,  30 de dezembro 1999 

E-Mail: pm_itatuba@hotmail.com 

VICE-PRESIDÊNCIA 
 
Art. 14. A Vice-Presidência do Conselho é encargo exercido pelo Vice-Presidente, ao qual incumbe o desempenho de tarefas de caráter 
permanente ou eventual, conforme este Regimento. 
 
Art. 15. O Vice-Presidente do Conselho tem as seguintes atribuições: 
 
I –  substituir o Presidente em suas faltas, impedimentos, licenças e afasta- mentos, e, sucedê-lo, no de vaga, na forma deste 
Regimento; 
 
II –   participar das sessões Plenárias; 
 
III – participar, se entender necessário, e sem direito ao voto, das reuniões das Câmaras Setoriais e das Comissões Especiais, de que 
não faça parte; 
 
IV – representar o Conselho, por delegação do Presidente; 
 
V – cumprir tarefas e missões compatíveis com o cargo que lhe forem cometidas pelo Presidente. 
 
 

SEÇÃO V 
SECRETARIA EXECUTIVA 

 
Art. 16. A Secretaria Executiva do Conselho, unidade diretamente subordinada à Presidência, com a finalidade de prestar apoio 
técnico, administrativo a operacional ao Conselho, será integrada por: 

a) 1 (um) Secretário Executivo; 
b) 1 (um) Advogado; 
c) 1 (um) Psicólogo; 
d) 1 (um) Assistente Social. 
 
§ 1º A indicação do Secretário Executivo e dos assessores técnicos será feita por ato próprio do Chefe do Poder Executivo 

Municipal; 
 
§ 2º Nas suas faltas eventuais o Secretário Executivo será substituído automaticamente pelo servidor da Assessoria Técnica 

que detém o titulo de Administrador, a que se refere o inciso II, alínea “a”, caput, deste artigo.  
 
 

SEÇÃO VI 
CÂMARAS SETORIAIS 

 
Art. 17. As Câmaras setoriais são órgãos colegiados auxiliares do Conselho Deliberativo, de funcionamento permanente, que têm por 
encargo proceder a verificações e vistorias, bem como emitir pareceres e análises sobre as matérias da competência do Conselho que 
lhes forem distribuídas. 
 
 

§ 1º. As Câmaras Setoriais serão compostas de 01 (um) Presidente, 01 (um) relator e mais 02 (dois) membros, tendo as 
funções de elaborar estudos, emitir pareceres e propor políticas especificas no âmbito de sua competência, submetendo suas conclusões 
à apreciação e deliberação da Plenária do Conselho; 



 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA  – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 91/2015 
Prefeito: Aron Rene Martins de Andrade. 

Criado através da Lei n.º 249, de 30 de dezembro de 1999. 
 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ITATUBA-PB, 01 DE ABRIL DE 2015 

 

Prefeitura Municipal de Itatuba-PB–DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO –Criado pela Lei Municipal de n.º249,  30 de dezembro 1999 

E-Mail: pm_itatuba@hotmail.com 

 
§ 2º. O Presidente, o relator e demais membros das Câmaras Setoriais serão escolhidos internamente pelos respectivos 

membros; 
 

§ 3º. A área de abrangência, a estrutura organizacional e o funcionamento das Câmaras Setoriais Temporárias serão 
estabelecidos em resolução aprovada pelo Plenário; 
 

§ 4º. As Câmaras Setoriais Permanentes reunir-se-ão ordinariamente, no mínimo 01 (uma) vez por mês, mediante calendário 
anual previamente enviado a todos os Conselheiros; 
 

§ 5º. As Câmaras Setoriais Permanentes terão regimento e calendário próprio e suas conclusões serão registradas em ata para 
arquivo na Secretaria do Conselho; 
 

§ 6º. As Câmaras Setoriais reunir-se-ão extraordinariamente sempre que necessário, podendo requerer junto à Presidência a 
convocação de reunião extraordinária da Plenária do Conselho para deliberação acerca de assuntos urgentes relacionados à sua área de 
atuação. 
 
 
Art. 18. As Câmaras Setoriais são as seguintes: 
 
I - Câmara Setorial de Políticas Básicas e de Garantia de Direitos; 

 
II - Câmara Setorial de Comunicação, Assessoramento e Articulação. 

 
 
§ 1º Os integrantes das Câmaras Setoriais serão indicados pelos Presidentes, devendo seus nomes serem aprovados pelo 

Conselho Deliberativo. 
 
§ 2º O Presidente e o Relator das Câmaras Setoriais serão escolhidos pelos seus próprios membros. 

 
§ 4º No caso de rejeição do parecer emitido pelo Relator, será designado para redigir novo parecer, o Conselheiro que houve 

proferido o primeiro voto vencedor. 
 

§ 5º Os pareceres das Câmaras Setoriais que forem aprovadas pelo Conselho Deliberativo deverão ser convertidos em 
Resoluções e publicadas. 

 
Art. 19. As Câmaras Setoriais têm as seguintes competências: 
 
I - Câmara Setorial de Políticas Básicas e de Garantia de Direitos; 
 
a) formular as propostas de políticas de promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente; 
b) elaborar anteprojetos de lei e, uma vez aprovados acompanhar os programas deles decorrentes, inclusive os de assistência social, em 
caráter supletivo, para os que deles necessitam; 
c) controlar todas as ações governamentais e não-governamentais que se destinam ao desenvolvimento de atividades de proteção, apoio 
e defesa dos direitos da criança e do adolescente, no âmbito municipal; 
d) encaminhar e acompanhar, junto aos órgãos competentes, denúncias de todas as formas de negligência, discriminação, exploração, 
omissão, e bem assim todo e qualquer tipo de violência praticado contra a criança e o adolescente, fiscalizando a execução das medidas 
necessárias à sua apuração; 
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e) propor o reordenamento institucional dos órgãos do poder público e das entidades e serviços não –governamentais diretamente 
envolvidos com o atendimento e a defesa dos direitos da criança e do adolescente; 
f) inspecionar creches, estabelecimento hospitalares e de ensino – governamentais ou não – e demais órgãos, entidades e instituições de 
atendimento onde possam encontrar-se crianças e adolescente; 
g) fazer visitas e inspeções periódicas às entidades que se destinem ao atendimento de crianças e adolescentes, para fins de registro, 
funcionamento ou cancelamento de inscrição no Conselho; 
h) exercer, permanentemente, as atividades de fiscalização do cumprimento das normas legais e regulamentares, que obrigam empresas 
a terem creches no local de trabalho; 
 
II - Câmara Setorial de Comunicação Assessoramento e Articulação; 
 
a) atuar em articulação com secretaria Municipal de Assistência Social visando: 
a.1)divulgar permanentemente os direitos da criança e do adolescente; 
a.2)utilizar os canais de comunicação social para divulgar amplamente as políticas que o Conselho formular; 
a.3)divulgar os posicionamentos do Conselho frente às violações dos direitos da criança do adolescente; 
b) fazer as publicações necessárias a levar à comunidade o desenvolvimento das atividades do Conselho; 
c)prestar assessoramento aos Conselhos Tutelares com vistas a execução da política de proteção, promoções, defesa e garantia dos 
direitos da criança e do adolescente; 
d)estimular a criação de centros e fóruns permanentes de defesa da criança e do adolescente e outros organismos afins; 
e)manter permanente articulação com os Conselhos Tutelares, visando um funcionamento harmônico e integrado desses órgãos com o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 

 
SEÇÃO VII 

COMISSÕES ESPECIAIS 
 

Art. 20. Para a elaboração de atos a serem submetidos ao Conselho Deliberativo, relativos a matérias de sua competência, contará o 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente com Comissões Especiais. 

 § 1º As Comissões Especiais serão constituídas, sempre, em caráter temporário. 

 § 2º Além dos encargos a que alude o caput deste artigo, incluem-se na competência geral das Comissões Especiais: 

I –  realizar estudos; 

II - emitir pareceres; 

III -  responder a consultas; 

IV - dar opinião, quando solicitadas, sobre matérias em estudo e discussão no Plenário; 

V - cumprir tarefas e missões relacionadas com a área de sua competência e o campo funcional do Conselho. 
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 § 1º As Comissões a que se refere o caput deste artigo serão criadas, instaladas e dissolvidas por ato próprio do Presidente 
do Conselho, ouvido o Plenário. 

 § 2º As Comissões Especiais serão integradas paritariamente por quatro Conselheiros, escolhidos pelo Presidente, ouvido o 
Plenário. 

 § 3º O Presidente e o Relator das Comissões Especiais serão escolhidos por seus próprios membros. 

 § 4º A área de abrangência, a competência, a estrutura organizacional e o funcionamento das Comissões Especiais serão 
estabelecidos nos respectivos atos de Constituição. 

Art. 21. Sempre que houver conveniência, poderão realizar-se reuniões conjuntas de duas ou mais Comissões Especiais, presididas 
pelo Presidente do Conselho. 

Art. 22. Qualquer Conselheiro poderá participar, sem direito a voto, nos trabalhos de comissão de que não seja membro. 

Art. 23. Poderão ser convidados, mediante ato próprio dos Presidentes, a comparecer às reuniões das Comissões Especiais, 
autoridades, personalidades e especialistas, a fim de prestar esclarecimentos sobre matéria em discussão e participar dos debates, 
vedada, porém, a emissão de voto. 

SEÇÃO VIII 
DOS CONSELHEIROS 

 
Art. 24. Os Conselheiros têm as seguintes atribuições: 
 
I –       comparecer às sessões; 
 
II –  propor, discutir e votar qualquer assunto incluído na competência institucional do Conselho, submetido ao Plenário, às 
Câmaras Setoriais ou às Comissões Especiais; 
 
III –   relatar, nos prazos estabelecidos neste Regimento, os processos que lhes forem distribuídos, proferindo parecer conclusivo; 
 
IV –   proferir votos, justificando, necessariamente, os que forem divergentes dos demais; 
 
V –  pedir “vista”, de processos, antes de encerrar-se a fase de discussão, devolvendo-os, no prazo regimental, com seu parecer, ao 
Relator; 
  
VI –  requerer, motivadamente e para melhor análise de matéria, o adiamento de discussão e de votação; 
 
VII –  suscitar Questões de Ordem; 
  
VIII – requerer, justificadamente, ao Plenário, que constem de pauta assuntos que devam ser objeto de discussão ou deliberação, bem 
como sobre a precedência para processos urgentes; 
IX –  propor diligências necessárias à instrução de processos; 
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X –  averbar-se suspeito ou impedido de funcionar em processos em que tenha interesses próprios, do cônjuge ou de parentes 
consagüíneos – em linha direta ou colateral, ou afins, até o terceiro grau, inclusive, por adoção; 
 
XI –  integrar as Câmaras Setoriais e as Comissões Especiais, e nelas, exercer as funções de Presidente e de Relator quando 
escolhido; 
 
XII –  representar o Conselho, quando designado pelo Presidente; 
 
XIII –  assinar as atas das sessões a que comparecer; 
 
XIV – requerer a convocação de sessão extraordinária ao Conselho para discus são de assuntos urgentes e relevantes; 
 
XV –  apresentar Projetos de Resolução e formular moções ou proposições no âmbito das competências do Conselho; 
 
XVI – devolver ao Secretário-Executivo os processos que não estiverem suficientemente instruídos para relatar, especificando as 
diligências a serem cumpridas; 
 
XVII – participar do colégio que elege o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho, observado o disposto nos Artigos 48 e 49; 
 
XVIII – participar, sem direito a voto, dos trabalhos de Câmara Setorial ou de Comissão Especial de que não seja componente; 
 
XIX –    exercer as demais atribuições inerentes à função. 
 

 

Art. 25. O Conselheiro que tiver de ausentar-se, ou não puder comparecer às sessões do Conselho Deliberativo ou às reuniões das 
Câmaras Setoriais e das Comissões Especiais deverá justificar-se com antecedência. 

 
Art. 26. O Conselheiro presente às sessões de Plenário ou às reuniões das Câmaras Setoriais e das Comissões Especiais não poderá 
abster-se de votar, salvo nos casos de impedimento ou de suspeição. 
 
Art. 27. É defeso ao Conselheiro atuar no processo; 
 
 I –    em que for parte; 
 II –  quando for cônjuge, parente consanguíneo – em linha direta ou colateral, ou afim – até o terceiro grau, inclusive, por 
adoção; 
 III  - quando pertencer à direção ou administração de pessoa jurídica interessada no processo. 

 
 

 
 

SEÇÃO IX 
DO SECRETÁRIO(A)  EXECUTIVO(A) 

 

Art. 28. O Secretário(a) Executivo(a) tem as seguintes atribuições: 
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I –  orientar, supervisionar e executar as atividades da Secretaria Executiva do Conselho e outros expedientes emanadas da 
Presidência; 
 
II –   redigir as atas das sessões do Conselho Deliberativo, proceder a sua leitura e submetê-las à apreciação e aprovação dos seus 
membros; 
 
III –  adotar providências, para que sejam cumpridas as diligências requeridas, nos processos, pelos Conselheiros; 
 
IV –  apresentar anualmente ao Plenário relatório das atividades da Secretaria Executiva; 
 
V –  coordenar a elaboração do relatório anual das atividades do Conselho, ou de relatórios eventuais, a serem encaminhados aos 
órgãos competentes; 
 
VI –  elaborar atos, expedir correspondências e manter controle sobre a entrada e a tramitação de processos e demais documentos 
do Conselho; 

 
VII –  receber e encaminhar à Presidência, a documentação e as correspondências do Conselho;  

 
VIII –  receber relatórios, processos e documentos a serem apresentados nas sessões do Conselho Deliberativo, para fins de registro, 
processamento e inclusão nas respectivas agendas; 

 
IX –  organizar, com aprovação do Presidente, a Pauta das Reuniões e a Ordem do Dia para as sessões do Plenário; 

 
X –  fiscalizar a organização e juntada de processos e documentos, bem como a entrega e a devolução dos processos pelos 
Relatores; 

 
XI –  registrar os atos do Conselho em livros próprios, para efeito de controle interno e de validade contra terceiros; 

 
XII –  providenciar a publicação no Jornal Oficial do Município, bem como na imprensa local, quando for o caso, dos atos, notas, 
editais e informações de interesse do Conselho; 

 
XIII –  encarregar-se pela guarda dos Livros de Posse, de Atas, e demais documentos do Conselho; 
 
XIV – manter o Presidente permanentemente informado acerca das datas e horários das sessões e bem assim dos compromissos 
agendados; 
 
XV – preparar e assinar, em conjunto com o Presidente, as correspondências do Conselho, exceto aquelas que se incluam nas 
atribuições exclusivas do Presidente; 
 
XVI –  adotar medidas que visem ao aperfeiçoamento das atividades técnico-administrativas do Conselho; 
 
XVII – expedir as certidões requeridas ao Conselho, as quais conterão, necessariamente, o “visto” do Presidente; 
 
XVIII –  elaborar e manter atualizado o cadastro e as fichas de registro e inscrição de entidades de atendimento à criança e ao 
adolescente – oficiais ou não; 
 
XIX –  exercer as demais atribuições inerentes ao exercício da função e as que forem determinadas pelo Presidente. 

 



 

DIÁRIO OFICIAL 
MUNICÍPIO DE ITATUBA  – ESTADO DA PARAÍBA 

Nº 91/2015 
Prefeito: Aron Rene Martins de Andrade. 

Criado através da Lei n.º 249, de 30 de dezembro de 1999. 
 

 
 

ATOS DO PODER EXECUTIVO 
 

ITATUBA-PB, 01 DE ABRIL DE 2015 

 

Prefeitura Municipal de Itatuba-PB–DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO –Criado pela Lei Municipal de n.º249,  30 de dezembro 1999 

E-Mail: pm_itatuba@hotmail.com 

§ 1º O Secretário-Executivo participará das sessões do Conselho Deliberativo, sem direito a voto. 
 
§ 2º Na hipótese de falta eventual às sessões do Conselho Deliberativo, o Secretário-Executivo será substituído por um 

secretário ad hoc, designado pelo Presidente. 
 

 
CAPÍTULO V 

FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DELIBERATIVO E DAS CÂMARAS SETORIAIS E COMISSÕES ESPECIAIS 
 
 

SEÇÃO I 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

 
Art. 29. O Conselho funcionará em prédios e instalações fornecidos pela Prefeitura Municipal de Itatuba. 
 
Art. 30. As sessões do Conselho Deliberativo, obedecidos o decoro e a ordem no seu recinto, são públicas e acessíveis ao público, 
exceto em casos especiais, por decisão do Plenário. 
 
Art. 31. O Conselho Deliberativo reunir-se-á uma vez por mês. 

 
§ 1º As sessões ordinárias mensais realizar-se-ão conforme calendário estabelecido na primeira sessão de cada ano. 
 
§ 2º As sessões ordinárias serão precedidas de comunicação aos Conselheiros, com antecedência mínima de quarenta e oito 

horas, sendo comunicada, ao mesmo tempo, a Pauta das matérias a serem discutidas e votadas na respectiva sessão. 
 
Art. 32. O Conselho Deliberativo reunir-se-á extraordinariamente quando houver matéria urgente a ser examinada e mediante 
convocação do seu Presidente, ou mediante requerimento subscrito por três ou mais Conselheiros. As reuniões extraordinárias deverão 
ser comunicadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
§ 1º As sessões extraordinárias deverão recair preferencialmente em dias úteis, observado, para tanto, o mesmo quorum 

estabelecido no Art. 33. 
 
§ 2º Nas sessões extraordinárias somente poderão ser discutidos e votados os assuntos que determinaram a convocação. 
 
§ 3º As sessões extraordinárias, quando não convocadas no Plenário, sê-lo-ão, mediante aviso escrito aos Conselheiros e aos 

suplentes, no prazo fixado na parte final do caput deste artigo. 
 

Art. 33. Instalam-se as sessões com a presença de, no mínimo, quatro Conselheiros, nestes incluído o Presidente, ou quem o estiver 
substituindo, sendo o quorum apurado no início da sessão. 

 
Parágrafo Único. Prejudicado o quorum com a retirada de algum Conselheiro durante a sessão, ficará esta suspensa, até que o 

quorum seja restabelecido; caso não ocorra, a sessão será suspensa. 
 

Art. 34. As decisões do Conselho Deliberativo, inclusive as que devam se converter em Resolução, serão tomadas por maioria dos 
membros presentes, exceto para escolha do Presidente e Vice-Presidente, alteração, reforma ou revisão deste Regimento, revisão de 
decisões do próprio Conselho Deliberativo e de posicionamento públicos, conforme o que dispõe o Art. 41 deste Regimento. 
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Parágrafo Único. As decisões do Conselho Deliberativo serão formalizadas por intermédio de Resoluções, com numeração 
sequencial própria, renovada anualmente, acrescida da sigla CMDCA. 

 
Art. 35. As sessões ordinárias constarão do Expediente e da Ordem do Dia. 

 
§ 1º O expediente abrangerá: 
 
I –    abertura da sessão pelo Presidente; 
 
II –   verificação do número de Conselheiros presentes; 
 
III –  leitura, discussão e aprovação de ata da sessão anterior; 
 
IV – avisos, comunicações, registros de fatos, apresentação de proposições, correspondências e documentos de interesse do 

Conselho; 
 
V –  consultas ou pedidos de esclarecimento por parte do Presidente ou dos Conselheiros; 
 
VI –  distribuição de processos; 
 
VII –  assuntos de ordem geral; 
 
§ 2º Em continuidade aos trabalhos, o Secretário Executivo fará a leitura de Ordem do Dia para a sessão em andamento. Em 

seguida, serão tratados preliminarmente os assuntos da sessão anterior, por ventura pendentes de discussão ou de deliberação. 
 
§ 3º A Ordem do Dia compreenderá a discussão e a votação da matéria nela incluída. 

 
§ 4º Na fase de discussão serão permitidos os apartes, desde que concedidos pelo Conselheiro que estiver fazendo uso da 

palavra, e se refiram exclusivamente ao assunto em discussão. 
 
§ 5º Antes de encerrar-se a fase de discussão de qualquer processo poderá ser concedida “vista” ao Conselheiro que a 

solicitar, ficando este obrigado a apresentar o seu voto, na sessão subsequente, salvo se tratar de matéria complexa e o Plenário aprovar 
pedido de dilatação desse prazo. 

 
§ 6º Na discussão de qualquer processo só podem ocorrer no máximo, dois pedidos de “vista”. 
 
§ 7º Se houver impugnação justificada ao pedido de “vista”, decidirá o Plenário sobre sua concessão. 
 
§ 8º Os processos com pedido de “vista”, serão entregues na sessão subsequente, salvo o disposto no § 7º, deste artigo. 
 

Art. 36. Na sessão em que o processo for devolvido, após a manifestação do Conselheiro que pediu “vista”, o processo voltará à 
discussão. 

 
Parágrafo Único. Os votos dos Conselheiros que pediram “vista” dos processos serão dados por escrito, transformando-se a 

votação nominal para todos os Conselheiros, se não acompanharem o voto do Relator. 
 

Art. 37. Os Relatores terão o prazo de oito dias úteis, a contar da data do recebimento do processo, para apresentarem os seus 
relatórios, acompanhados de parecer conclusivo, na primeira sessão do Conselho Deliberativo a realizar-se após aquela data. 
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§ 1º O Relator poderá solicitar ao Presidente a convocação de sessão extraordinária para a apreciação de seu relatório. 
 
§ 2º Cabe, também, ao Presidente, o direito de relatar processos, caso o Relator não ofereça o seu parecer no prazo 

estabelecido no caput deste artigo. 
 

Art. 38. Concluída a fase de discussão dentro da Ordem do Dia, o Presidente fará um resumo dos debates, submetendo a matéria à 
votação, e, proclamando, em seguida, o resultado. 

 
Art. 39. A votação será simbólica ou nominal. 

 
§ 1º Na votação simbólica, os Conselheiros favoráveis à matéria, permanecerão sentados. 
 
§ 2º Havendo dúvida quanto ao resultado da votação simbólica, poderá, mediante decisão do Plenário, ser feita votação 

nominal. 
 

Art. 40. No caso de impedimento simultâneo do Presidente e do Vice-Presidente em sessões do Conselho Deliberativo, assumirá a 
direção dos trabalhos o Conselheiro mais idoso. 

 
Art. 41. Exigir-se-á cinco ou mais votos favoráveis dos Conselheiros para a aprovação das seguintes matérias:  

  
I –    alteração, reforma ou revisão deste Regimento Interno; 
 
II –   revisão de decisão do Conselho Deliberativo; 
 
III –  posicionamento público em função da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. 
 
Parágrafo Único. As reformulações a que se refere o inciso I, caput, deste artigo, deverão ser submetidas à homologação do 

Prefeito Municipal. 
SEÇÃO II 

DAS CÂMARAS SETORIAIS E COMISSÕES ESPECIAIS 
 

Art. 42. As Câmaras Setoriais e as Comissões Especiais somente poderão funcionar e deliberar com a presença mínima de três dos 
membros que as integram, observado o disposto no § 4º, do Art. 20. 

 Parágrafo Único. As decisões das Câmaras Setoriais e das Comissões serão tomadas por maioria de votos, tendo os 
Presidentes o voto de qualidade em caso de empate nas votações. 
 

 
 
 

CAPÍTULO VI 
ESCOLHA DOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

 
 

SEÇÃO I 
DOS REPRESENTANTES DAS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL 
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Art. 43. A escolha dos representantes das entidades da sociedade civil, e dos movimentos populares, ligados à promoção, defesa e 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente, aqui incluídas aquelas que trabalham na defesa dos direitos humanos, 
processar-se-á da seguinte forma: 

 
 I –   será coordenada pelo Conselho Deliberativo, que designará, dentre os seus membros, uma Comissão Eleitoral, composta 
paritariamente de quatro Conselheiros, para realizar o processo de escolha, sob a fiscalização de um representante do Ministério 
Público Estadual, conforme critérios e normas definidas neste Regimento, e em Resolução do Plenário, publicada no Jornal Oficial do 
Município. 
 
 II – só poderão participar do processo de escolha as entidades legalmente constituídas que estejam em funcionamento no 
Município há, no mínimo, 1 (um) ano, assim entendidas aquelas que, por vocação temática ou pela presença regional, tenham atuação 
efetiva no Município, confirmada por sua reconhecida prática e por seus estatutos sociais, cuja documentação básica deverá estar em 
perfeita ordem, de acordo com o edital público, o qual será amplamente divulgado sessenta dias antes do pleito. 
 
 § 1º Cada entidade da sociedade civil e cada movimento popular, inscritos na forma da Lei Municipal nº 263/2002, terá 
direito a 1 (um) voto na escolha dos seus representantes e respectivos suplentes. 
 
 § 2º Serão considerados suplentes das entidades da Sociedade Civil os/as candidatos/as classificados do 8º ao 14º lugar, na 
ordem de votação. 
 
Art. 44. Estarão aptos a concorrer os representantes das entidades que preencherem os requisitos estabelecidos para o processo de 
escolha definido no inciso II, caput, do artigo precedente, e que atuem direta ou indiretamente no atendimento ou defesa dos direitos da 
criança e do adolescente. 

 
SEÇÃO II 

DO PRESIDENTE E DO VICE-PRESIDENTE 

Art. 45. O Presidente e o vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente serão efeitos dentre os 
Conselheiros Efetivos em exercício. 

Art. 46. Serão considerados eleitos Presidente e Vice-Presidente os Conselheiros que obtiverem cinco ou mais votos, em primeiro 
escrutínio. 
  
 § 1º Não obtido o número de votos estabelecido no caput deste artigo no primeiro escrutínio, quer para Presidente ou para 
Vice-Presidente, a escolha processar-se-á em Segunda votação, por maioria simples. 
 
 § 2º Se ocorrer empate, proceder-se-á a novo escrutínio, e, se o empate persistir, considerar-se-á eleito o mais idoso, entre os 
concorrentes. 
Art. 47. Verificada a vacância dos cargos de Presidente e de Vice-Presidente, adotar-se-ão as seguintes medidas: 
 
 I –   se as vagas ocorrerem durante a primeira metade do mandato, proceder-se-á nova eleição; 
 II – se as vagas ocorrerem após a primeira metade do mandato, assumirá a Presidência, para complementação do mandato, o 
Conselheiro que representar o Gabinete do Prefeito. O Vice-Presidente será o Conselheiro mais idoso. 
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 Parágrafo Único. Para os efeitos deste artigo, caracteriza-se a vacância a contar da data da ocorrência da última vaga. 
 
 

CAPÍTULO VII 
PENALIDADES, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES  

 
 

SEÇÃO I 
DA PENALIDADE 

Art. 48. O Conselheiro que não comparecer a três sessões consecutivas ou a sete alternadas, contadas da ocorrência da primeira 
falta, será excluído do Conselho, na forma da alínea “b”, inciso II, Art. 6º, do presente Regimento. 

Art. 49. A deliberação sobre aplicação da penalidade de exclusão de representantes de entidades da sociedade civil ou de órgãos 
oficiais, de conformidade com as alíneas “a” e “c”, inciso II, do Art. 6º, deste Regimento, será precedida de apuração e parecer 
conclusivo de uma Comissão Especial de Ética, constituída de forma paritária, por quatro Conselheiros efetivos, cabendo à Presidência 
ao Conselheiro mais idoso. 
 
 § 1º A Comissão Especial de Ética será constituída por ato próprio do Presidente, submetido à aprovação do Plenário. 
 
 § 2º Para a emissão do parecer, a Comissão Especial de Ética ouvirá primeiramente o denunciante, ou denunciantes e as 
testemunhas, ouvindo, por último, o denunciado. 
 
 § 3º A Comissão poderá juntar documentos, requisitar certidões a repartições públicas e praticar, enfim, todos os atos 
necessários ao fiel cumprimento de suas atribuições. 
 
 § 4º É assegurado ao Conselheiro a quem se atribua falta passível da penalidade de destituição, o direito de ampla defesa no 
processo administrativo de apuração. 
 

SEÇÃO II 
DO ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO  

 

Art. 50. As ações do Conselho serão avaliadas anualmente, durante o quarto trimestre, pelas Câmaras Setoriais e pelo Conselho 
Deliberativo, ocasião em que serão estabelecidas as diretrizes de trabalho para o ano seguinte. 

Art. 51. O Conselho acompanhará todos os assuntos de sua competência Institucional, realizando estudos e debates, e participando de 
seminários, congressos e atos afins, pugnando, neles, por ações que achar mais convenientes aos interesses da criança e do adolescente. 
 
Art. 52. O Conselho promoverá encontros destinados ao conhecimento da realidade do Município, em relação às ações de defesa e de 
atendimento à criança e ao adolescente, à formação de seus membros e à adoção de medidas voltadas para a consecução de seus 
objetivos e finalidades. 
 
Art. 53. O Conselho Deliberativo convocará, anualmente, uma Assembleia Geral da qual participarão os Conselheiros Efetivos e 
Suplentes, devendo ser convidados, para tal ato, representantes dos Conselhos Tutelares, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos 
da Criança e do Adolescente e de outros órgãos dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público Estadual, bem 
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como demais instituições ou pessoas que interesse convidar, a fim de avaliar o trabalho realizado pelo colegiado e buscar as diretrizes 
para novas atividades. 
 
Art. 54. O Conselho manterá um cadastro das entidades de atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente, para fim de 
melhor desempenhar os seus objetivos institucionais, solicitando, para tanto, da entidade interessada, a apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
I –    estatuto; 
II –   ata da última eleição e composição da diretoria atual; 
III – relatório anual das atividades, em que constarão a clientela, sua caracterização e finalidade, quer seja de promoção ou de defesa de 
direitos, ou ambos; 
IV – abrangência territorial ou vocacional dos trabalhos desenvolvidos; 
V –  outros documentos que se fizerem necessários. 
 
 Parágrafo Único. Será negado o registro a entidade que: 
 
I –  não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; 
II – não apresente plano de trabalho compatível com os princípios da Lei Municipal 6.607/90 e com a Lei Federal nº 8.069/90; 
III –  esteja irregularmente constituída; 
IV –  tenha em seus quadros pessoas inidôneas. 
 

TÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 55. O Conselheiro não poderá afastar-se do exercício de suas atribuições no conselho por período superior a noventa dias, salvo 
por motivo justificado, mediante comprovação e reconhecimento do Plenário. 

 
Art. 59. Poderão participar das sessões e debates do Conselho Deliberativo, sem direito a voto, pessoas da comunidade, representantes 
de instituições e de entidades interessadas, desde que possam contribuir para o esclarecimento de matérias da competência do 
Conselho. 
 
 Parágrafo Único. As pessoas e os representantes das instituições e entidades poderão apresentar sugestões, verbais ou 
formalizadas por escrito. 
 
Art. 60. É proibida a manifestação de natureza político-partidária nas atividades do Conselho. 
 
Art. 61. Nenhum Conselheiro poderá agir em nome do Conselho sem prévia autorização do Conselho Deliberativo. 
 
Art. 62. Funcionarão em caráter permanente a Presidência e a Secretaria Executiva. 
 
Art. 63. O comparecimento dos Conselheiros às sessões de Plenário e às reuniões das Câmaras Setoriais e das Comissões Especiais 
será comprovado pela assinatura em livro próprio. 
 
Art. 64. Os Conselheiros, e qualquer agente público devidamente credenciados pelo Conselho, terão livre acesso às entidades 
governamentais e não-governamentais de atendimento à criança e ao adolescente, com a finalidade de realizar diligências ou adotar 
quaisquer outras medidas em defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
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Art. 65. Serão colocados à disposição do Conselho os servidores públicos necessários ao seu funcionamento. 
 
Art. 66. Para o reconhecimento da subvenção ou auxílio financeiro do Município de João Pessoa, previstos nas dotações destinadas 
direta ou indiretamente às atividades de atendimento às crianças e adolescentes, as entidades civis deverão preencher os requisitos 
estabelecidos pelo Art. 90 e seguintes do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ainda: 
 
I –   tratar-se de entidade civil de fins não econômicos; 
II –  propugnar os seus estatutos sociais pela garantia dos direitos da criança e do adolescente; 
III – ser: 
 

a) inscrita no Conselho Nacional de Assistência Social; 
b) reconhecida de utilidade pública, por lei do Município de João Pessoa e/ou do Estado da Paraíba ou do Governo Federal; 

 
IV – apresentar projetos detalhados para destinação das subvenções ou auxílios solicitados, comprometendo-se, por força de 

convênios ou atos similares, a prestar contas ao Conselho; 

V – adequar seus projetos à política traçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 

Art. 67. Este REGIMENTO INTERNO entra em vigor simultaneamente com o decreto do Chefe do Poder Executivo que homologar a 
Resolução nº ---- do CMDCA, que o aprovou. 
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PORTARIA Nº 036/2015  
De 01 de Abril de 2015. 

 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITATUBA, ESTADO DA PARAÍBA, em uso das atribuições que lhes 
são conferidas e em consonância com a Lei Orgânica do Município, é; 
Considerando o texto da Lei Municipal 373/13, datada de 26 de março de 2013. 
Considerando o artigo 5º, que trata Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FHIS. 

 

RESOLVE: 
Art. 1º - Apresentar representantes dos órgãos e Entidades abaixo relacionadas para comporem o Conselho Gestor do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social – FHIS, no Município de Itatuba; 
 

 REPRESENTANTE REPRESENTANDO 
Josevaldo Alves de Andrade Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 
Antonia Marize Guerra Araújo  Secretaria de Assistência Social 
Fernando Manoel Melo Andrade Câmara Municipal de Itatuba 
Marlon Magno de A. Gemano  Chefia de Gabinete 
Dilane Valente da Silva   Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável de 

Itatuba. 
Maria José Alves da Silva  Associação do Comunitária de Melancia 

2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

Registre-Se; Publique-Se; Cumpra-Se. 

Gabinete do Prefeito de Itatuba - PB, 01 de Abril de 2015. 
 

ARON RENÉ MARTINS DE ANDRADE 
Prefeito Constitucional. 

 


