
MINUTA DA LEI que 

Dispõe sobre a estrutura e funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA Campinas. 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1º - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
Campinas criado pela Lei Municipal 6.574 de 19 de julho de 1991, alterada pela Lei Municipal 
8.484 de 04 de outubro de 1995 fica reestruturado nos termos desta Lei. 

Artigo 2º - Esta lei dispõe sobre a natureza, funcionamento e competências do CMDCA e dá 
outras providências. 

CAPÍTULO II 

DA CRIAÇÃO, NATUREZA E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO 

Artigo 3º – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
Campinas, criado pela Lei Municipal 6.574 de 19 de julho de 1991, é um órgão deliberativo e 
controlador da política de atendimento, vinculado administrativamente ao Gabinete do 
Prefeito, e composto de forma paritária, nos termos do artigo 88, inciso II, da Lei Federal nº 
8.069/90.  
 
Artigo 4º - Incumbe ao CMDCA zelar pelo efetivo respeito ao princípio da prioridade absoluta 
à criança e ao adolescente, conforme o previsto no artigo 4º, caput e parágrafo único, alíneas 
b, c e d, combinado com os artigos  87, 88 e 259, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.069/90 
e no artigo 227, caput, da Constituição Federal. 
 
Artigo 4º – As decisões do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito de 
suas atribuições e competências, vinculam as ações governamentais e não governamentais, 
em respeito aos princípios constitucionais da participação popular e da prioridade absoluta à 
criança e ao adolescente. 
 
Artigo 5º - Em caso de infringência de alguma de suas deliberações, o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente representará ao Ministério Publico visando à adoção de 
providências cabíveis, bem como aos demais órgãos legitimados no artigo 210 da Lei Federal 
n° 8.069/90 para que adotem as providências cabíveis, demandem em Juízo mediante ação 
mandamental ou ação civil pública. 
 
Artigo 6º - Caberá a administração pública municipal o custeio ou reembolso das despesas 
decorrentes de transporte, alimentação e hospedagem dos membros do Conselho dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, titulares ou suplentes, para que possam se fazer presentes a 
reuniões ordinárias e extraordinárias, bem como a eventos e solenidades nos quais devam 
representar oficialmente o Conselho, mediante dotação orçamentária especifica. 
 
Artigo 7° - Caberá a administração pública municipal fornecer recursos humanos e estrutura 
técnica, administrativa e institucional necessários ao adequado e ininterrupto funcionamento 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, devendo para tanto instituir 
dotação orçamentária específica que não onere o Fundo dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
 
Artigo 8° - Caberá a administração pública municipal dispor e manter espaço físico adequado 
ao seu pleno funcionamento, para tanto instituir dotação orçamentária específica que não 
onere o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
 



Parágrafo 1º - A dotação orçamentária a que se refere o caput deste artigo deverá 
contemplar os recursos necessários ao custeio das atividades desempenhadas pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, inclusive despesas com capacitação dos 
conselheiros e deverá ser contemplada no Orçamento Público Municipal anualmente. 
 
Artigo 9° - Os atos deliberativos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente deverão ser publicados nos órgãos oficiais e/ou na imprensa local, seguindo as 
mesmas regras de publicação pertinentes aos demais atos do Executivo. 
 
Parágrafo 1° - A publicação deverá ocorrer na primeira oportunidade subsequente à reunião 
do colegiado que deliberou sobre determinada moção. 
 

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO 

Artigo 10 - Compete ao CMDCA no cumprimento das normas previstas no Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei Federal nº 8.069/90): 

I - formular a política municipal dos direitos da criança e do adolescente, inscrevendo-a em 
Plano Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com fixação de prioridades para a 
consecução das ações, avaliando e controlando seus resultados. 

II - gerir o fundo municipal, a partir de critérios de utilização, definidos e fixados pelo 
colegiado. (talvez fique melhor inverter, para constar)  

III - zelar pela execução dessa política, atendidas as peculiaridades das crianças e dos 
adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhança e dos bairros ou da zona urbana 
ou rural em que se localizem; 

IV - opinar nas formulações das políticas sociais básicas e de proteção especial podendo 
estabelecer as prioridades a serem incluídas no planejamento da Administração Municipal, em 
tudo que se refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e adolescente; 

V - estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização das iniciativas que envolvam crianças 
e adolescentes e que possam afetar seus direitos; 

VI – Inscrever os programas executados pelas entidades governamentais e não 
governamentais, especificando os regimes de atendimento, comunicando ao Conselho Tutelar 
e à autoridade judiciária. Os regimes de atendimento a que se refere este inciso devem ser 
enquadrados como: 

a) orientação e apoio sócio-familiar; 
b) apoio sócio-educativo em meio aberto; 
c) colocação sócio-familiar; 
d) acolhimento institucional; 
e) liberdade assistida; 
f) semiliberdade; 
g) internação. 

VII – Reavaliar os programas em execução, no máximo a cada 2 (dois) anos, visando a 
renovação da autorização de funcionamento, a partir dos critérios: 

a) o efetivo respeito às regras e princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem 
como às resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, em todos os níveis;  

b) a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo 
Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude;  

c) em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão considerados 
os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, 
conforme o caso. 

 



VIII - instituir grupos de trabalhos, comissões, incumbidos de oferecer subsídios para as 
normas e procedimentos relativos ao Conselho Municipal; 

IX - manifestar-se e opinar quando da implantação de equipamentos sociais, iniciativas e 
proposições relacionadas à criança e adolescente no município; 

X - propor modificações nas estruturas das Secretarias e Órgãos da Administração ligados à 
promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente; 

XI - elaborar seu Regimento Interno;  

XII - solicitar as indicações para o preenchimento de cargo de conselheiro, nos casos de 
vacância e término de mandato; 

XIII - nomear os membros do Conselho Tutelar;  

XIV - opinar sobre o orçamento municipal destinado à assistência social, saúde e educação, 
bem como a funcionamento dos Conselhos Tutelares, indicando as modificações necessárias à 
consecução da política formulada; 

XV - opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para programações culturais, 
esportivas e de lazer voltadas para a infância e a juventude; 

XVI - Fixar critérios de utilização dos recursos captados pelo Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e na definição das prioridades a serem atendidas, considerar as 
disposições do Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de Crianças e 
Adolescentes à Convivência Familiar, bem como as regras e princípios relativos à garantia do 
direito à convivência familiar previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente.  

XVIII - organizar e manter atualizado o cadastro das entidades governamentais e não 
governamentais, banco de dados e programas de atendimento às crianças e adolescentes no 
município, visando subsidiar pesquisas e estudos; 

XIX - mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável participação da comunidade na 
solução dos problemas da criança e do adolescente; 

XX - incentivar a capacitação e o aperfeiçoamento de recursos humanos necessários ao 
adequado cumprimento da Lei Federal nº 8.069/90. 

Parágrafo 1° - A gestão do Fundo Municipal a que se refere o inciso II deve ser de 
responsabilidade exclusiva do CMDCA, ficando terminantemente proibida a terceirização ou 
privatização dessa competência ou qualquer outra forma de delegação dessa atribuição; 

Parágrafo 2° - O Regimento Interno a que se refere o inciso XI deve prever, entre outros, os 
seguintes itens: 

a) a estrutura funcional mínima composta por plenário, diretoria executiva, comissões e 
secretaria definindo suas respectivas atribuições; 
b) a forma de escolha dos membros da diretoria executiva do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, assegurando a alternância entre representantes do governo e da 
sociedade civil organizada; 
c) a forma de substituição dos membros da diretoria executiva na falta ou impedimento dos 
mesmos; 
d) a forma de convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, com comunicação aos integrantes do órgão, titulares e 
suplentes, de modo que se garanta a presença de todos os seus membros e permita a 
participação da população em geral; 
e) a forma de inclusão das matérias em pauta de discussão e deliberações com a 
obrigatoriedade de sua prévia comunicação aos conselheiros; 
f) a possibilidade de discussão de temas que não tenham sido previamente incluídos em pauta; 
g) o quorum mínimo necessário à instalação das sessões ordinárias e extraordinárias do 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 
h) as situações em que será exigido o quorum qualificado, discriminando o referido quórum 
para tomadas de decisões; 
i) a criação de comissões e grupos de trabalho que deverão ser compostas preferencialmente 
de forma paritária; 
j) a forma como ocorrerá a discussão das matérias colocadas em pauta; 



k) a forma como se dará à participação dos presentes à assembléia ordinária; 
l) a garantia de publicidade das assembléias ordinárias, salvo os casos expressos de sigilo; 
m) as formas como serão efetuadas as deliberações e votações das matérias com a previsão 
de solução em caso de empate; 
n) a forma como será deflagrado e conduzido o procedimento administrativo com vista à 
exclusão da organização da sociedade civil ou de seu representante quando da reiteração de 
faltas injustificadas e/ou prática de ato incompatível com a função, nos moldes da legislação 
específica; 
o) a forma como será deflagrada a substituição do representante do órgão público quando se 
fizer necessário. 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

Artigo 11 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente será integrado por 
18 (dezoito) membros titulares e 18 (dezoito) suplentes, sendo:  

I - 09 (nove) membros titulares representando o Executivo Municipal provenientes dos 
seguintes órgãos: 

a) 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito 
b) 01 (um) representante da Secretaria gestora da Política de Assistência Social 
c) 01 (um) representante da Secretaria gestora da Política de Cultura 
d) 01 (um) representante da Secretaria gestora da Política de Educação  
e) 01 (um) representante da Secretaria gestora da Política de Esportes e Lazer 
f) 01 (um) representante da Secretaria gestora da Política de Saúde 
g) 01 (um) representante da Secretaria de Assuntos Jurídicos 
h) 01 (um) representante da Secretaria de Finanças 
i) 01 (um) representante da Secretaria de Segurança Pública 

II – 09 (nove) membros titulares representando a Sociedade Civil provenientes de 
organizações legalmente constituídas que atuem ou tenham interesse na área da criança e do 
adolescente sendo: 

a) 03 (três) representantes de entidades de defesa e atendimento de crianças e adolescentes  
b) 03 (três) representantes dos Movimentos Populares e Sociais 
c) 03 (três) representantes das Organizações representativas tais como Universidades, 

Centros de Pesquisas, Conselhos e Órgão de Classes Profissionais e Sindicatos. 

Parágrafo 1° - Para cada membro titular representando o Executivo Municipal deverá ser 
indicado um suplente, que o substituirá em caso de ausência ou impedimento, de acordo com 
o que dispuser o regimento interno do CMDCA Campinas. 

Parágrafo 2° - Os representantes do Poder Público serão indicados pelo Prefeito, dentre 
pessoas com poderes de decisão no âmbito das respectivas secretarias, no prazo de 10 (dez) 
dias, contados da solicitação, para nomeação e posse do Conselho. 

Parágrafo 3° - Deverá haver o mesmo número de membros suplentes e de titulares 
representantes da Sociedade Civil. 

Parágrafo 4° - O regimento interno do CMDCA deverá prever como os membros suplentes 
substituirão os membros titulares em caso de ausência ou impedimento. 

Artigo 12 - Nos termos do disposto no artigo 89 da Lei Federal n° 8.069/90, a função de 
membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de 
interesse público relevante e não será remunerada em qualquer hipótese. 
 



Artigo 13 – O exercício da função de conselheiro, titular e suplente, requer disponibilidade 
para efetivo desempenho de suas funções em razão da prioridade absoluta assegurada aos 
direitos da criança e do adolescente. 

Artigo 14 – O processo de escolha dos representantes da sociedade civil junto ao CMDCA 
proceder-se-á da seguinte forma: 

a) Designação pelo colegiado do CMDCA, de uma Comissão eleitoral composta exclusivamente 
por representantes da Sociedade Civil, conselheiros no atual mandato, Fórum Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de Campinas, ou colaboradores externos identificados 
pela notória legitimidade e competência para desempenhar as funções de mobilização, 
organização, condução e realização do pleito;  

b) Convocação do Processo eleitoral pelo CMDCA em até 60 dias antes do término do 
mandato; 

c) Realização de assembléia exclusiva para a realização do pleito, cujos delegados 
previamente inscritos, poderão escolher direta e livremente os representantes das 
entidades previamente cadastradas, conforme disposto no Edital do Processo eleitoral. 

Parágrafo 1° - Os membros titulares e respectivos suplentes do Conselho exercerão mandato 
de 2 (dois) anos, admitindo-se a recondução por uma única vez e por igual período. 

Parágrafo 2° - É vedada a indicação de nomes ou qualquer outra forma de ingerência do 
poder público municipal sobre o processo de escolha dos representantes da sociedade civil 
junto ao CMDCA. 

Parágrafo 3° - O Ministério Público deverá ser solicitado para acompanhar e fiscalizar o 
processo eleitoral dos representantes da sociedade civil. 

CAPÍTULO IV 

DA POSSE, IMPEDIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO MANDATO DE CONSELHEIRO 

Artigo 15 - O Prefeito, em sessão própria, dará posse aos conselheiros para o mandato de um 
biênio, a partir do resultado do processo de escolha dos representantes da sociedade civil 
juntamente com os representantes indicados pelo poder público.   

Artigo 16 – Não deverão compor o CMDCA: 

a) Servidor público em cargo comissionado, coordenação, função gratificada e/ou qualquer 
equiparação destas funções, como representante da sociedade civil; 

b) Representantes que exerçam simultaneamente cargo ou função comissionada de órgão 
governamental e de direção em organização da sociedade civil; 

c) Conselheiros Tutelares; 
d) Autoridade judiciária e legislativa da Comarca; 

Artigo 17 - O mandato no CMDCA pertencerá à organização da sociedade civil. Assim sendo, 
no caso de necessidade de substituição do conselheiro, a organização será consultada quanto 
ao interesse em substituir seu representante. Caso a organização não tenha interesse ou 
disponibilidade para indicar a substituição, o CMDCA procederá conforme disposto pelo 
Regimento Interno. 

Artigo 18 - A substituição do membro titular ou do membro suplente, quando desejada pelo 
poder público ou organizações representativas da sociedade civil, deverá ser solicitada por 
carta, com apresentação de justificativa a ser apreciada pelo Conselho. 



Artigo 19 - A substituição do membro titular ou suplente, quando desejada pelo Conselho, 
deverá ser solicitada por carta ao Prefeito ou às organizações representativas da sociedade 
civil, com apresentação de justificativa.  

Artigo 20 - No caso de afastamento temporário ou definitivo de um dos membros titulares, 
automaticamente assumirá o suplente com direito a voto. 

Artigo 21 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário da Lei Municipal nº 6.574 de 19 de julho de 1991 e da Lei Municipal 8.484 de 04 de 
setembro de 1995. 

 


