
Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania - SDSP 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

RESOLUÇÃO Nº01/2017/CMDCA
                                                          

“CONVOCA ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA APRESENTAÇÃO DE
PROGRAMA(S)  E  PARA  ASSEMBLEIA  DE  ELEIÇÃO  DOS
MEMBROS QUE COMPORÃO  O CONSELHO  MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO BIÊNIO 2017-
2019”

O  PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS  DIREITOS  DA  CRIANÇA  E  DO

ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Nº 2.211, de 17

de Setembro de 2009, alterada pela Lei Nº 2.305, de 07 de Janeiro de 2010, Resolve:

Art.  1º. Deverão  requisitar  inscrição  de  Programa(s)  no  Conselho  Municipal  dos  Direitos  da
Criança e do Adolescente de Angra dos Reis (CMDCA) as entidades da Sociedade Civil  que
prestem serviços nas seguintes modalidades:

I - capacitação, treinamento de educadores sociais e outros recursos humanos das entidades de
atenção a criança e adolescente;

II - mobilização social pela garantia, defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente;

III - cooperação financeira com entidade de atendimento à criança e ao adolescente;

IV - programas de auxílio, orientação e tratamento para crianças e adolescentes que fazem uso
abusivo de álcool e outras drogas;

V - programas de atendimento psicológico ou psiquiátrico a crianças e adolescentes;

VI - programas de defesa jurídico social;

VII - medidas socioeducativas nos termos do artigo 112 da Lei Federal 8069/90.

VIII  -  programas  socioeducativos  voltados  para  lazer,  esporte,  qualificação,  capacitação,
recreação e cultura, que busquem promover a inclusão social deste público.

§  1° O  CMDCA não  concederá  registro  para  funcionamento  de  entidade  nem  inscrição  de
Programas  que  desenvolvam somente  atendimento  em modalidades  educacionais  formais  de
educação infantil, ensino fundamental e médio.

§ 2º A obrigatoriedade da inscrição refere-se aos Programas afetos aos regimes previstos no art.
90 da Lei Federal n° 8.069/90.

§ 3° Serão inscritos no CMDCA somente os Programas desenvolvidos no Município de Angra dos
Reis.

Art. 2º.  Para participar do processo eleitoral, o CMDCA estabelece como critério para entidades



de âmbito municipal: comprovar pelo menos dois anos de funcionamento na atuação, promoção
ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

Art. 3º. A Eleição será para titulares e suplentes, sendo que as 07 (sete) Entidades mais votadas
serão titulares, e as 07 (sete) seguintes, por ordem de votação, serão suplentes no CMDCA.

Art.  4º. As  entidades  interessadas  em  participar  da  Assembleia  deverão  proceder,  em  uma
primeira etapa, à inscrição de seus Programas, no período entre 06 de Março a 17 de Março de
2017, dirigindo-se à Secretaria Executiva dos Conselhos, situada na sede da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, cujo endereço é Praça Guarda Marinha
Greenhalgh, s/n°, São Bento, Angra dos Reis, no horário de 9h às 11h30, e de 14h às 16h.

Art.  5º. No ato da inscrição,  deverão ser apresentados os seguintes documentos,  no formato
original e cópia, ou cópia autenticada:

I - Estatuto da entidade, registrado em Cartório;

II - Ata da reunião que elegeu a atual representação legal da entidade, registrada em Cartório;

III - Relatório de atividades dos anos de 2015 e 2016;

IV – Ofício indicando um representante titular e seu suplente para participarem da Assembleia de
Eleição, sendo que os mesmos serão os conselheiros representantes da entidade no CMDCA,
caso venha a ser eleita;

V - Não será permitido que uma mesma pessoa represente mais de uma entidade durante a
Assembleia de Eleição.

Art. 6º.  Deverão ser apresentados, além da documentação definida pelo Art. 5º., os seguintes
Anexos:

§ 1º  - Requerimento de Inscrição de Programa, endereçado ao Presidente do CMDCA (Anexo I);

§ 2º – Roteiro para Elaboração da Proposta de Programa, contendo a fundamentação conceitual
acerca do trabalho, o público-alvo e metas (Anexo II);

Art. 7º. A lista das entidades inscritas, destacando as que foram habilitadas e não habilitadas na
primeira  etapa,  será  afixada  no  mural  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Social  e
Promoção da Cidadania, no dia 20 de Março de 2017. A partir da data de fixação da lista, fica
aberto o prazo de 21 a 23 de Março de 2017 para interposição de recursos (Anexo III), sendo que
a lista final das Entidades credenciadas será afixada no mesmo mural no dia 24 de Março de
2017.

Art. 8º. A Assembleia para eleição das entidades civis que comporão o CMDCA no biênio 2017-
2019 será realizada no dia 28 de Março de 2017,  no Centro de Referência Especializado de
Assistência Social – CREAS, situado na Rua Onze de Junho, nº 51, Centro, Angra dos Reis, no
horário de 9h às 12h, 

Parágrafo único - Da Assembleia lavrar-se-á Ata a ser encaminhada, num prazo máximo de 7 dias
úteis, à Presidência do CMDCA, a qual dará posse aos conselheiros titulares e suplentes no dia
05 de abril de 2017.

Art. 9º. A eleição se encerrará a qualquer momento antes do horário estipulado,  se todas as
entidades inscritas aptas a votarem já tiverem exercido seu direito de voto.

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,  DE
FEVEREIRO DE 2017. 

ISRAEL CARLOS DA SILVA
Vice Presidente do CMDCA
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