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Registro Nº 01/005/118
Proc. Nº 08/001176/2006
Programa de proteção em regime de apoio socioeducativo em meio aber-
to e aprendizagem profissional

Entidade: SOCIEDADE INTERDISCIPLINAR DO DESENVOLVIMENTO 
DA PERSONALIDADE - SIDEPE
Registro Nº 11/2002
Proc. Nº 08/005291/2001
Programa de proteção em regime de orientação e apoio sociofamiliar e 
apoio socioeducativo em meio aberto – Reabilitação social para crianças 
e adolescentes com deficiência

Entidade: TASK BRASIL THE ABANDONED STREET KIDS OF BRASIL 
TRUST
Registro Nº 08/2013
Proc. Nº 08/001083/2012
Programa de proteção em regime de apoio socioeducativo em meio aber-
to – Projetos Próximo Passo e Crescer

Entidade: UNIÃO DAS OPERÁRIAS DE JESUS
Registro Nº 04/021/188
Proc. Nº 01/001457/1996
Programa de proteção em regime de apoio socioeducativo em meio aber-
to – Projeto Promoção Social

Entidade: UNIÃO ESPORTIVA VILA OLÍMPICA DA MARÉ
Registro Nº 02/311/524
Proc. Nº 08/006141/2000
Programa de proteção em regime de apoio socioeducativo em meio aber-
to – Projeto Sócio Desportivo

Entidade: VIVA RIO
Registro Nº 02/235/430
Proc. Nº 08/000665/2016
Programa de proteção em regime de apoio socioeducativo em meio aber-
to, acolhimento institucional e aprendizagem profissional

Art. 5º- INSCREVER PROGRAMA NÃO GOVERNAMENTAL:

Entidade: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO – CIEE RIO
Registro Nº 02/009/127-8
Proc. Nº 08/001074/2012
Programa de aprendizagem profissional – Ocupações administrativas – 
arquivista / arquivador, almoxarife, auxiliar de escritório / administrativo e 
contínuo office-boy / office-girl

Entidade: CENTRO ESPORTIVO E EDUCACIONAL JORGINHO – BOLA 
PRA FRENTE
Registro Nº 53/2004-1
Proc. Nº 08/007054/2004
Programa de aprendizagem profissional – Projeto Aprendiz Prata da 
Casa - Administração – arquivista / arquivador, almoxarife, auxiliar de es-
critório / administrativo e contínuo office-boy / office-girl

Art. 6º- RENOVAR PROGRAMA NÃO GOVERNAMENTAL:

Entidade: CASA VIVA DE BANGU / VIVA RIO
Inscrição Nº 02/235/430-3
Proc. Nº 08/002712/2013
Programa de proteção em regime de acolhimento institucional

Entidade: CASA VIVA DE DEL CASTILHO / VIVA RIO
Inscrição Nº 02/235/430-1
Proc. Nº 08/002714/2013
Programa de proteção em regime de acolhimento institucional

Art. 7º- INSCREVER PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Entidade: UNIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL MARIA THEREZA VIEI-
RA / SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Inscrição Nº 0026/2016
Proc. Nº 08/004670/2011
Programa de proteção em regime de acolhimento institucional

Entidade: UNIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL ZIRALDO / SECRETA-
RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Inscrição Nº 0027/2016
Proc. Nº 08/000801/2016
Programa de proteção em regime de acolhimento institucional

Art. 8º- RENOVAR PROGRAMA GOVERNAMENTAL:

Entidade: CENTRO DE EDUCAÇÃO ALMIRANTE ADALBERTO NUNES 
– CEFAN / MARINHA DO BRASIL
Inscrição Nº 0015/2013
Proc. Nº 08/001488/2013
Programa de proteção em regime de apoio socioeducativo em meio aber-
to – Projeto Segundo Tempo – Programa Forças no Esporte

Entidade: UNIDADE DE REINSERÇÃO SOCIAL CELY CAMPELLO / SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Inscrição Nº 0004/2012
Proc. Nº 08/000760/2010
Programa de proteção em regime de acolhimento institucional

Art. 9º- SUSPENDER REGISTRO:

Entidade: CLUB DE REGATAS VASCO DA GAMA
Proc. Nº 08/003145/2008

Entidade: INSTITUTO ARY CARVALHO
Proc. Nº 08/003279/2008

Entidade: INSTITUTO DA CRIANÇA
Proc. Nº 08/001781/2009

Entidade: INSTITUTO HUMANAE VITAE - IHV
Proc. Nº 08/002484/2008

(Obs.: Deixaram de atender crianças e adolescentes, nos termos do arti-
go 90 do ECA, na Cidade do Rio de Janeiro)

Art. 10- NEGAR REGISTRO:

Entidade: ASSOCIAÇÃO ÁGUA MARINHA
Proc. Nº 08/001556/2016
(Obs.: Não atende crianças e adolescentes, nos termos do artigo 90 do 
ECA, na Cidade do Rio de Janeiro e apresenta projeto a ser executado no 
município de Duque de Caxias/RJ)

Observação: Com base no artigo 90 do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente e Resolução nº 71/01 do CONANDA, entende-se por programa de 
proteção no regime de apoio socioeducativo em meio aberto um conjunto 
de ações especiais com vistas ao acesso ou complementação de polí-
ticas públicas, composto de atividades de acompanhamento e comple-
mentação escolar, escolarização alternativa, grupos terapêuticos, psicos-
sociais, de apoio e orientação, atividades lúdico-pedagógicas e atividades 
formativas e preparatórias para inserção no mundo do trabalho.

Art. 11 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2016.
Deise Gravina

Presidente do CMDCA-Rio

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO Nº 1.194/2016 – DS/CMDCA

Dispõe sobre a suspensão do registro de 
entidades no CMDCA-Rio.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
- Rio, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO a Lei nº 8.069 / 1990 que instituiu o Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente;
CONSIDERANDO que, consoante o inciso II do art. 88 do ECA, os Con-
selhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente são órgãos deliberativos e controladores das ações em to-
dos os níveis;
CONSIDERANDO que, de acordo com o caput do art. 1º da Lei Municipal 
nº 1.873/1992, modificada pela Lei Municipal nº 4062/2005, o CMDCA-
-Rio é órgão deliberativo e controlador das ações da Política Municipal de 
Atendimento à Criança e ao Adolescente;
CONSIDERANDO que, segundo o caput do art. 91 do ECA, as entidades 
não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas 
no CMDCA-Rio;
CONSIDERANDO que, de acordo com o § 1º do art. 90 do ECA, as en-
tidades governamentais e não governamentais deverão proceder à ins-
crição de seus programas, especificando o regimente de atendimento, 
no CMDCA-Rio;
CONSIDERANDO que, nos termos do inciso XII do art. 3º da Lei Munici-
pal n.º 1.873/1992, modificada pela Lei Municipal nº 4062/2005, cabe ao 
CMDCA-Rio identificar e divulgar as ações voltadas para o atendimento 
da criança e do adolescente e para a defesa dos seus direitos, buscando 
integrá-las, com vistas à articulação e compatibilização de planos, pro-
gramas e projetos;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 6º da Deliberação 
904/2011 AS/CMDCA, publicada no Diário Oficial do Município do dia 
21/11/2011, as entidades registradas no CMDCA-Rio deverão apresentar 
anualmente, até 30 de abril, na sede do Conselho, o Plano de Ação do 
ano corrente e o Relatório de Atividades do ano anterior;
CONSIDERANDO que, de acordo com o § 1º do artigo 6º da Delibera-
ção 904/2011 AS/CMDCA, publicada no Diário Oficial do Município do dia 
21/11/2011, a não apresentação da documentação referida implicará na 
suspensão do registro da entidade;

CONSIDERANDO que, através do ofício circular DS/CMDCA n.º 05/2016, 
de 29 de fevereiro de 2016, encaminhado por meio eletrônico e postal, 
as entidades registradas neste Conselho foram informadas da exigência 
da norma;
CONSIDERANDO que, através da Deliberação n.º 1.181/2016 DS/CMD-
CA, publicada no Diário Oficial do Município do dia 10 de maio de 2016, 
as entidades que não apresentaram a documentação requerida até 30 de 
abril de 2016 foram convocadas a fazê-lo até o dia 09 de junho de 2016;
CONSIDERANDO que, através do ofício circular DS/CMDCA n.º 06/2016, 
de 10 de maio de 2016, encaminhado por meio eletrônico e postal, essas 
entidades foram informadas da Deliberação n.º 1.181/2016 DS/CMDCA;
CONSIDERANDO que, através da Deliberação n.º 1.192/2016 DS/CMD-
CA, publicada no Diário Oficial do Município do dia 17 de junho de 2016, 
as entidades que não apresentaram a documentação requerida até 09 de 
junho de 2016 foram convocadas a fazê-lo até o dia 30 de junho de 2016;
CONSIDERANDO que, através do ofício circular DS/CMDCA n.º 07/2016, 
de 17 de junho de 2016, encaminhado via postal, essas entidades foram 
informadas da Deliberação n.º 1.192/2016 DS/CMDCA;
CONSIDERANDO a aprovação em Assembleia Ordinária do CMDCA-Rio 
do dia 11/07/2016.

DELIBERA:
Art. 1º- Suspender o registro das entidades abaixo relacionadas que, na 
data estabelecida pelo CMDCA-Rio, não apresentaram a documentação 
necessária à regularidade do seu registro neste Conselho, conforme es-
tabelecido no Art. 6º da Deliberação 904/2011 AS/CMDCA:

1-Arte, Vida e Esporte Sob Medida
2-Associação Brasileira Comunidade Carioca
3-Associação Centro de Estudos Alternativo Comunitário
4-Associação Cultural Glória do Movimento
5-Associação dos Antigos Alunos dos Padres Jesuítas
6-Associação Professor José Luciano Lopes
7-Avenida Brasil - Instituto de Criatividade Social
8-Casa da Criança Dr. Bezerra de Menezes
9-Centro Comunitário e Social Nova Jerusalém
10-Centro de Documentação e Informação Coisa de Mulher – CEDOICOM
11-Centro Social da Mulher Uêga
12-Companhia Teatral Catarse – Camarim das Artes
13-14-Gestão Comunitária – Instituto de Investigação e Ação Social
14-Instituto Araújo Ramos de Desenvolvimento Social
15-Instituto Fecundar de Cultura, Arte e Cidadania
16-Instituto Nextel
17-Instituto Presbiteriano de Promoção da Cidadania - IPPC
18-Instituto Superar
19-Instituto Synthesis
20-Lar de Santa Bárbara e São José
21-Serviço Social do Transporte – SEST
22-Soma – Sociedade de Orientação, Manutenção e Ajuda à Criança, ao 
Adolescente e ao Idoso
23-Viva Comunidade

Art. 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2016.
Deise Gravina

Presidente do CMDCA-Rio

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DELIBERAÇÃO N.º 1.195/2016

Dispõe sobre alterações no regimento in-
terno do CMDCA-Rio.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE, no uso de suas atribuições,

DELIBERA:
Alterar o REGIMENTO INTERNO, Decreto n.º 12.307/1993, e Deliberação 
nº 903/2011, que passa a ter o seguinte teor:

TÍTULO I
DA NATUREZA, FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

CAPÍTULO I
DA NATUREZA

Art. 1º- O presente Regimento regula a competência, o funcionamento e a 
organização do CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, previsto na 
Lei Federal n.º 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do 
Adolescente, criado pela Lei Municipal n.º 1.873, de 29 de maio de 1992, 
que foi alterada pela Lei Municipal n.º 4.062, de 24 de maio de 2005.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES

Art. 2º- O CONSELHO é órgão normativo, deliberativo e controlador das 
ações da política municipal de atendimento à infância e à adolescência, 
de composição paritária entre Governo e Sociedade Civil, e tem por fina-
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lidade assegurar-lhes, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
à vida, à dignidade, à saúde, à alimentação, à moradia, à educação, ao 
lazer, à proteção ao trabalho, à cultura, à liberdade, ao respeito da socie-
dade e à convivência familiar e comunitária.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Art. 3º- Compete ao CONSELHO:
I- deliberar e controlar as políticas públicas municipais que garantam os 
direitos fundamentais da criança e do adolescente em todos os níveis e, 
com esse fim, mobilizar e articular o conjunto das Entidades da Socieda-
de Civil e dos órgãos do Poder Público;
II- coordenar o processo de escolha dos membros dos Conselhos Tu-
telares, sob fiscalização do Ministério Público, de acordo com o art. 
139 do Estatuto da Criança e do Adolescente e com a Lei Municipal n.º 
3.282/2001 que cria o Conselho Tutelar;
III- acompanhar e monitorar a atuação e o funcionamento dos Conselhos 
Tutelares;
IV- acompanhar, monitorar e avaliar as políticas públicas e todas as 
ações do Poder Público e da Sociedade Civil Organizada do Município 
voltadas para a criança e o adolescente e, com esse fim, manter perma-
nente articulação com outros poderes;
V- impedir as ações que contrariem os princípios básicos da cidadania, do 
atendimento integral e da defesa dos direitos da criança e do adolescente;
VI- encaminhar, junto aos órgãos competentes, denúncias sobre negli-
gência, abandono, omissão, discriminação, exclusão, exploração, violên-
cia, crueldade e opressão contra a criança e o adolescente;
VII- proceder ao registro das entidades não governamentais e à inscrição 
dos programas governamentais e não governamentais de atendimento à 
criança e ao adolescente, que se encontrarem devidamente qualificados, 
comunicando ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária competente;
VIII- identificar, divulgar e integrar as ações voltadas para o atendimento 
da criança e do adolescente e para a defesa de seus direitos, com vistas 
à articulação e compatibilização de planos, programas e projetos;
IX- registrar as doações recebidas de instituições nacionais e internacio-
nais no Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e acompanhar a aplicação dos recursos delas derivados;
X- elaborar e fixar planos de aplicação e critérios de utilização das doa-
ções subsidiadas e demais receitas do Fundo Municipal para Atendimen-
to dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos do artigo 260, § 
2º, da Lei Federal n.º 8.069/1990;
XI- deliberar sobre a aplicação dos recursos do Fundo Municipal para 
Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente;
XII- informar à comunidade, através dos meios de comunicação e de 
outras formas de divulgação, a situação social, econômica e cultural da 
infância e da adolescência;
XIII- organizar e promover encontros periódicos de pessoas, entidades e 
instituições dedicadas ao atendimento à criança e ao adolescente, com 
o objetivo de discutir, avaliar e difundir as políticas públicas, inclusive as 
decorrentes das decisões e ações do Conselho;
XIV- promover, a cada 03 (três) anos, a Conferência Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente;
XV- propor e participar de reuniões técnicas, congressos, seminários, 
conferências, jornadas, dentre outros;
XVI- estabelecer parâmetros para a capacitação dos Conselheiros de Di-
reitos, conforme calendário anual estabelecido pelo CMDCA;
XVII- acompanhar a freqüência dos Conselheiros, através do Livro de 
Presença e das Atas, em todas as atividades do Conselho;
XVIII- deliberar sobre a convocação de reuniões, de caráter consultivo ou 
de divulgação, no interesse de seus objetivos, com a comunidade e com 
as autoridades constituídas, ou por solicitação de terceiros, bem como 
realizar reuniões periódicas com a comunidade e com as autoridades 
constituídas, para discussão do Plano de Trabalho e do Balanço das Ati-
vidades e dos Investimentos.
XIX- E todas e demais competências atribuídas pela Lei 1873/1992, mo-
dificada pela Lei 4.062/2005

TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º- O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE é constituído de forma colegiada e paritária, por vinte 
membros, a saber:

I - dez representantes de entidades não governamentais e seus respectivos 
suplentes, com atuação no Município do Rio de Janeiro, devidamente re-
gistradas neste Conselho, legalmente constituídas há pelo menos 02 (dois) 
anos, que, comprovadamente, estejam atuando no mínimo há 01 (um) ano;
II - dez representantes de órgãos do Poder Público e seus respectivos 
suplentes a saber:
- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/SMDS
- Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/SMEL
- Guarda Municipal do Rio de Janeiro/GM-RIO
- Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência/SMPD
- Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego/SMTE
- Secretaria Municipal de Cultura/SMC
- Gabinete do Prefeito/Gabinete da Casa Civil
- Secretaria Municipal de Saúde/SMS
- Secretaria Municipal de Educação/SME
- Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Art. 5º- Pelas atividades exercidas, os membros do Conselho não farão 
jus a qualquer tipo de remuneração, sendo tal atividade considerada 
como serviço público relevante.

§1º - Nos casos de substituição de um Conselheiro Governamental, com 
base no Art. 17 do presente Regimento, será convidado um novo Ór-
gão Governamental para ter assento no CMDCA, conforme indicação da 
Mesa Diretora Ampliada e aprovação em Assembleia.

§2º - Nos casos de substituição de um Conselheiro Não Governamental, 
conforme Art. 17, será convidada a Entidade melhor colocada na ordem 
de votação para ter assento no Conselho, com aprovação em Assembleia.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO

Art. 6º- Para desenvolvimento de suas atividades, o CONSELHO será 
constituído pela Mesa Diretora, Assembleia, Secretaria Executiva, Co-
missões Temáticas e Corregedoria dos Conselhos Tutelares, podendo, 
ainda, constituir-se Grupos de Trabalho.

DA MESA DIRETORA

Art. 7º - A Mesa Diretora do CONSELHO será constituída por 04 (quatro) 
membros, sendo 01 (um) Presidente, 01 (um) Vice-presidente, 01 (um) 
Primeiro-secretário, 01 (um) Segundo-secretário. A Mesa Diretora Am-
pliada será constituída de todos os membros do CONSELHO.
§ 1º - Em caso de impedimento do Presidente, este será substituído pelo 
Vice-presidente ou por outro membro da Mesa Diretora.

§ 2º – Ocorrendo a vacância de qualquer um dos membros da Mesa Di-
retora, a Assembléia elegerá um de seus Conselheiros para completar o 
mandato, garantindo a paridade.

Art. 8º - O mandato dos membros da Mesa Diretora será de 01 (um) ano, 
devendo ter alternância entre Conselheiros representantes de Entidades 
Não Governamentais e Conselheiros representantes de Órgãos do Poder 
Público. Aplica-se o mesmo princípio de alternância na Coordenação das 
Comissões.

§ 1º - A eleição dos membros da Mesa Diretora e Coordenadores das 
Comissões será feita entre seus pares cabendo às Entidades Não Gover-
namentais a indicação e eleição de seus representantes e aos Órgãos do 
Poder Público a indicação e eleição de seus representantes, com apro-
vação de todos os Conselheiros em Assembleia Pública do Conselho.

§2º - Os órgãos Públicos deverão observar a alternância/rodízio das Se-
cretarias e Órgãos do Poder Público na indicação/eleição dos represen-
tantes na Mesa Diretora.

Art. 9º - Compete à Mesa Diretora:
I- convocar as reuniões, designando data, local e horário, e convidando 
os Conselheiros a participarem, quando necessário;
II- organizar as Assembleias Públicas do CONSELHO com a comunidade 
e com as autoridades constituídas;
III- representar o CONSELHO oficialmente, delegando funções, quando 
necessário;
IV- encaminhar as decisões do CONSELHO;
V- tomar decisões de urgência “ad referendum” do CONSELHO;
VI- definir a pauta para as Assembleias do CONSELHO;
VII- elaborar o Plano Anual de Atividades/Planejamento Estratégico, re-
alizado como produto do trabalho das Comissões e grupos de trabalho.

DA ASSEMBLÉIA

Art. 10– Para deliberações e instalações das Assembleias exigir-se-á a 
presença da maioria absoluta (50% +1) dos Conselheiros em 1ª convo-
cação. Após tolerância de 15 (quinze) minutos, caso não haja o quórum 
previsto, haverá 2ª convocação e a Assembleia iniciará com o número de 
Conselheiros presentes.
§1º - Quando se tratar de matéria relacionada ao Regimento interno man-
ter-se-á o quórum mínimo de 2/3 dos seus membros.
§2º- Os casos omissos e não previstos nesse Regimento Interno serão 
apresentados em Assembleia e decididos por maioria absoluta(50% +1) 
dos Conselheiros.

§3º- A Assembleia é instância máxima de deliberação do CONSELHO, 
composta por todos os seus membros, que reunir-se-á ordinariamente 
uma vez por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, com 
a presença da maioria simples de seus membros efetivos, em primeira 
chamada, ou com o Conselheiros Presentes, quinze minutos depois, em 
2ª chamada.

§4- Os presentes assinarão o livro de presença.

Art. 11 - As Assembleias extraordinárias ocorrerão sempre que necessá-
rio, mediante solicitação de no mínimo 2/3 dos membros do CONSELHO, 
ou por convocação de sua Mesa Diretora, num prazo mínimo de 03 (três) 
dias úteis, podendo ser deliberados somente os assuntos que a motiva-
ram, observando-se o “quorum” estipulado no artigo anterior.

Art. 12 – As Assembleias serão convocadas através de envio de mala 
direta ou correio eletrônico, que deverão conter data, horário e local de 
sua realização.

Art. 13 - Será iniciada a Assembleia pela apreciação e aprovação da ata 
da Assembleia anterior, previamente encaminhada aos conselheiros que, 
depois de aprovada, será assinada pelos membros do Conselho.

Art. 14 – As matérias que dependem de votação deverão constar da pau-
ta da Assembleia.

Art. 15 - Qualquer matéria a ser aprovada deverá contar com o referendo de 
maioria simples dos presentes e, em caso de empate no processo de vota-
ção, a matéria deverá retornar à Comissão para elaboração de novo parecer.

Art. 16 - É livre a participação dos suplentes em todas as Assembleias, 
reuniões, comissões e grupos de trabalho, com direito à voz, tendo direito 
a voto somente quando da ausência do titular.
Parágrafo único - Na ausência do Conselheiro titular as Assembleias ordi-
nárias ou extraordinárias do CONSELHO, far-se-á obrigatória a presença 
do suplente, que deliberará sobre os assuntos em pauta.

Art. 17 - Será considerado motivo de substituição de um Órgão Governa-
mental ou Não Governamental:
§1º O seu não comparecimento, sem justificativa por escrito, as Assem-
bleias ordinárias, ou reuniões de Comissão e Mesa Diretora, totalizando 
06 (seis) faltas consecutivas ou 12 (doze) faltas alternadas no ano, a par-
tir da posse do conselheiro.
I- no caso de ausência da representatividade da Instituição ou órgão do 
Governo, caberá à mesma promover a devida comunicação formal ao 
CONSELHO, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
II- é de responsabilidade do Conselheiro titular a comunicação ao seu su-
plente para fins de substituição e participação nas atividades do Conselho.
III- no caso das Entidades da Sociedade Civil incorrerem nas faltas acima, 
o CONSELHO deliberará em Mesa Diretora Ampliada:
a) comunicação à Instituição por escrito, visando a substituição do conse-
lheiro faltoso, caso haja reincidência.
IV- no caso dos órgãos do Governo incorrerem nas faltas acima, o CON-
SELHO deliberará em Mesa Diretora Ampliada:
a) comunicação ao Gabinete da Secretaria por escrito, com solicitação 
de imediata substituição do Conselheiro e de seu Suplente. Caso haja 
reincidência das faltas e não houver a substituição do Conselheiro Gover-
namental faltoso e/ou de seu suplente, a Mesa Diretora Ampliada proporá 
a substituição do Órgão Público, devendo o Órgão que substituirá ser 
aprovado em Assembleia Pública do Conselho.

Art. 18 - Nos casos de impedimento definitivo de Entidades da Sociedade 
Civil, assumirá o lugar a Entidade que ficou na sequência de votação.

Art. 19 - Todo e qualquer óbice ao exercício das funções inerentes ao 
cargo de Conselheiro será examinado pela Mesa Diretora, ensejando am-
pla manifestação e defesa do interessado e sendo decisão aprovada por 
maioria absoluta.

DAS COMISSÕES TEMÁTICAS

Art. 20 - As Comissões Temáticas serão paritárias, integradas, no mínimo, 
por 4 (quatro) membros e terão por finalidade subsidiar o Conselho for-
mulando estudos, propondo e encaminhando as ações deles decorrentes.
§ 1º- todos os estudos e pareceres emitidos pelas Comissões serão sub-
metidos ao CONSELHO para aprovação.
§ 2º- sempre que houver necessidade os expedientes recebidos pelo 
CONSELHO serão encaminhados, pela Secretaria Executiva, à Comis-
são Temática pertinente que, em prazo pré determinado, emitirá parecer.
§ 3º- cada Comissão Temática terá um Coordenador, que será eleito 
pelos membros do CONSELHO em reuniões especialmente convocadas 
para este fim.
§ 4º- no processo de definição dos membros titulares das Coordenações 
das Comissões será observado o disposto na Lei Federal n.º 8.069/1990, 
que garante efetiva paridade entre os membros.

Art. 21 - As Comissões Temáticas são: Comissão de Políticas Públicas, 
Comissão de Garantia de Direitos, Comissão de Orçamento e Comissão 
de Comunicação, tendo por finalidade:
I- Comissão de Políticas Públicas – propor políticas de promoção e defe-
sa dos direitos das crianças e dos adolescentes, além de elaborar, sugerir 
e acompanhar os programas delas decorrentes.
II- Comissão de Garantia de Direitos – acompanhar e avaliar as ações 
governamentais e não governamentais dirigidas à infância e à adolescên-
cia no âmbito do Município; encaminhar e acompanhar, junto aos órgãos 
competentes, denúncias de todas as formas de violação de seus direitos; 
acompanhar sistematicamente a atuação dos Conselhos Tutelares e for-
necer pareceres sobre a concessão de registros das Entidades.
III- Comissão de Orçamento - assessorar o Conselho na elaboração e 
acompanhamento do Orçamento Criança e na política de captação, apli-
cação e fiscalização dos recursos do FMDCA.
IV - Comissão de Comunicação - Promover, junto à opinião pública, a di-
vulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, o papel do Conselho, 
seus resultados e o FMDCA, mobilizando a sociedade para a sua indis-
pensável participação na defesa e garantia dos direitos infanto-juvenis.
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DA CORREGEDORIA DOS CONSELHOS TUTELARES

Art. 22 - A Corregedoria dos Conselhos Tutelares é um órgão do CONSE-
LHO, composto por cinco membros, com mandato de 02 (dois) anos, sen-
do permitida uma recondução, obedecendo o previsto no Decreto Muni-
cipal n.º 22132/2002, cujos membros serão indicados da seguinte forma:
I- um Procurador do Município, indicado pelo Procurador Geral do Município;
II- dois Conselheiros do CMDCA, representantes governamentais, esco-
lhidos em votação por maioria simples em Assembleia do CMDCA;
III- dois Conselheiros do CMDCA, representantes não governamentais, 
escolhidos em votação por maioria simples em Assembléia do CMDCA.

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO INTERNA

Art. 23 - Para o desenvolvimento de suas atividades, o CONSELHO con-
tará com quadro de assessores técnicos de nível superior, nas áreas de 
Direito, Serviço Social, Psicologia, Contabilidade, Administração e Comu-
nicação, para que assessorem os trabalhos das Comissões e Corregedo-
ria, assim como de uma infra-estrutura administrativa.
Parágrafo único - o Conselho deliberará acerca do seu quadro de fun-
cionários com sua qualificação, conforme necessidades de seu funcio-
namento interno.

Art. 24 – A Coordenação técnica administrativa será realizada por uma 
Secretaria Executiva.

TÍTULO V
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 25 - Compete ao Presidente do CONSELHO e, no seu impedimento, 
ao Vice-presidente:
I - Estabelecer, junto com os demais Conselheiros, o Planejamento Estra-
tégico, o Plano de Ação, o Plano de Aplicação e o calendário das reuniões;
II- Assinar os documentos do CONSELHO;
III- Assinar documentos específicos das Comissões, juntamente com os 
respectivos Coordenadores;
IV- Exercer outras atribuições que vierem a ser estabelecidas pelo CONSELHO.

Art. 26 – Compete ao Vice- presidente substituir o Presidente em seus 
impedimentos

Art. 27 - Compete ao Primeiro-secretário:
I- Supervisionar o conjunto das ações administrativas do CONSELHO;
II- Assinar, juntamente com o Segundo-secretário e com quem as presi-
dir, as atas das reuniões do CONSELHO;
III- Encaminhar, em conjunto com a Presidência, os expedientes ao Con-
selho designando relator da matéria e estabelecendo prazo para parecer;
IV- Substituir, eventualmente, o Presidente e o Vice-presidente em seus 
impedimentos.

Art. 28 - Compete ao Segundo-secretário:
I - Supervisionar o conjunto das ações administrativas do Conselho;
II - Assinar, juntamente com o Primeiro-secretário e com quem as presidir, 
as atas das reuniões do CONSELHO;
III- Substituir, eventualmente, o Primeiro-secretário em seus impedimentos.

Art. 29 - Compete aos Coordenadores das Comissões Temáticas:
I- Coordenar as atividades de suas respectivas Comissões;
II- Apresentar relatórios periódicos de suas atividades;
III- Participar das ações da Mesa Diretora.
Parágrafo único - o Coordenador de cada Comissão será eleito em fórum 
próprio de cada Comissão, observando-se que seja assegurada a parida-
de entre representantes da Sociedade Civil e do Governo.

Art. 30 – Compete a Secretaria Executiva:
I - Operacionalizar as ações técnico-administrativas do CMDCA;
II – Lavrar as atas das reuniões do CMDCA;
III – Providenciar a publicação das deliberações do CMDCA no Diário 
Oficial do Município do Rio de Janeiro.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31 - O CONSELHO nomeará Comissão Eleitoral 90 (noventa) dias 
antes do término de cada mandato, com vistas ao procedimento eleitoral 
para o exercício seguinte, observada a Lei Municipal n.º 1873/1992 e as 
alterações da Lei Municipal 4.062/2005.

Art. 32 - Nos 60 (sessenta) dias que antecederem à renovação do CON-
SELHO, deverá ser publicado Edital convocando as organizações não 
governamentais, devidamente registradas no Conselho, para que parti-
cipem da eleição de escolha de seus novos membros, organizada pelo 
CMDCA e Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 
Rio de Janeiro.

Art. 33 - Nos 30 (trinta) dias que antecederem à renovação do CONSE-
LHO, deverá ser solicitada ao Prefeito a indicação dos representantes 
dos órgãos governamentais.

Art. 34 - O Regimento Interno poderá ser alterado por proposta expressa 
de qualquer membro do CONSELHO, encaminhada por escrito à Mesa 
Diretora para inclusão em pauta.
§ 1º- As alterações serão aprovadas por 2/3 dos membros efetivos do 
CONSELHO.
§ 2º- As alterações serão aprovadas em assembleia específica para este fim.
& 3º - As alterações aprovadas deverão ser publicadas no Diário Oficial 
do Município do Rio de Janeiro.

Art. 35 - Os casos omissos e não previstos neste Regimento serão resol-
vidos pela maioria simples do CONSELHO.

Art. 36 – Revoga-se a Deliberação n.o 903/2011 do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Art. 37 – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial do Município.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2016.
Deise Gravina

Presidente do CMDCA-Rio

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

DELIBERAÇÃO Nº 1.196/2016 – DS/CMDCA

Dispõe sobre a presença dos conselhei-
ros de direitos na assembleia ordinária de 
11/07/2016.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso das 
atribuições que lhe confere a Lei Municipal n.º 1.873/1992, de 29 de maio 
de 1992, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n.º 4.062/2005, 
e conforme o disposto no seu Regimento Interno, Art. 3º, Inciso XIX,

DELIBERA:
Apresentar a Lista de Presença dos Conselheiros na Assembleia Ordiná-
ria, ocorrida em 11/07/2016:

CONSELHEIROS NÃO GOVERNAMENTAIS P 
(*)

A 
(*)

Deise Gravina (Titular)
Federação das Instituições Beneficentes do Rio de Janeiro - FIB X

Anariam Alves Silva (Suplente)
Federação das Instituições Beneficentes do Rio de Janeiro - FIB X

Merina Camargo Aguiar (Titular)
Associação Jesus de Nazareth X

Sergio Renato Mendes Martins (Suplente)
Associação Jesus de Nazareth X

Luci Pimenta de Miranda (Titular)
Novo Rumo Obras Sociais X

Lilian Pereira da Silva Alves (Suplente)
Novo Rumo Obras Sociais
Eloisa Helena Gravina Weber Ferreira (Titular)
Casa São Roque
Elizena A. de Assunção (Suplente)
Casa São Roque X

Renata da Silva e Silva (Titular)
Cruzada do Menor X

Delma de Fatima da Silva (Suplente)
Cruzada do Menor
Rosangela Chacon Pereira (Titular)
Obra Social Dona Meca X

Maria Rita Barreto da Rosa (Suplente)
Obra Social Dona Meca
Andre Rangel de Oliviera Barbosa (Titular)
CONTATO - Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais
Tathyane Ferreira Hofke (Suplente)
CONTATO - Centro de Pesquisas e de Ações Sociais e Culturais X

Maria José Ângela Canavêz (Titular)
Associação de Assistência às Causas Sociais
Benilce Benvindo da Silva (Suplente)
Associação de Assistência às Causas Sociais X

Leandra Godoy Neto (Titular)
Instituto Consuelo Pinheiro X

Katia Tavares Silveira Vasques (Suplente)
Instituto Consuelo Pinheiro
Adilecio Silva Faria (Titular)
Instituto Protetor dos Pobres e Crianças – Abrigo Maria Imaculada X

Jacqueline da Cruz Ferreira do Nascimento (Suplente)
Instituto Protetor dos Pobres e Crianças – Abrigo Maria Imaculada

CONSELHEIROS GOVERNAMENTAIS P 
(*)

A 
(*)

Celio Luparelli (Titular)
Câmara Municipal do Rio de Janeiro AJ

Eduardo Moura (Suplente)
Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Maria Nazareth de Abreu Barreto (Titular)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -SMDS X

Cristiane da Silva Santana (Suplente)
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social -SMDS
Daniele Ramos de Almeida (Titular)
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - SMTE X

Antônio Prudente de Oliveira (Suplente)
Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego - SMTE
Jamile de Azevedo e Souza Costa (Titular)
Secretaria Municipal de Saúde - SMS X

Luciane Campos Bragança (Suplente)
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Josefa Ribeiro Souza (Titular)
Secretaria Municipal de Cultura - SMC X

Gisele Mota Lopes (Suplente)
Secretaria Municipal de Cultura - SMC
Miná de Fatima Benevello Taam (Titular)
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL X

Bianca Flores Lucas de Silva (Suplente)
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer - SMEL
Samantha Carvalho Felício (Titular)
Secretaria Municipal de Educação - SME X

Ana Paula Lessa Jenné (Suplente)
Secretaria Municipal de Educação - SME
Patricia Nunes Onida (Titular)
Gabinete da Casa Civil X

Patricia Rebelo Pacheco (Suplente)
Gabinete da Casa Civil
Marcia Rodrigues da Silveira (Titular)
Guarda Municipal do Rio de Janeiro -GM RIO
Carla Marize Augusta da Silva (Suplente)
Guarda Municipal do Rio de Janeiro – GM RIO X

Edilze de Oliveira Lima (Titular)
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD X

Jussara Cristina de Sales de Oliveira (Suplente)
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SMPD

(*) P (Presente) A ( Ausente) AJ (Ausência Justificada)
Obs. A ausência dos conselheiros suplentes não é computada como falta.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2016.
Deise Gravina

Presidente do CMDCA-Rio

 SECRETARIA DE SAÚDE 
  Secretário: Daniel Ricardo Soranz Pinto 
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_ _ _

ATOS DO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO SMS Nº 3002 DE 11 DE JULHO DE 2016

Dispõe sobre a criação da Comissão de 
Acompanhamento do Contrato nº 71/16, 
celebrado entre o Município do Rio de 
Janeiro e a CDR CLINICA DE DOENÇAS 
RENAIS S.A VICENTE DE CARVALHO.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em conformidade 
com os comandos das Portarias GM/MS nº 2.352 de 26.10.2004, GM/
MS nº 3.390 de 30.04.2013, GM/MS nº 3410 de 30.12.2013, GM/MS 
nº 142 de 27.01.2014, e Portaria Interministerial MEC/MS nº 1.006 de 
27.05.2004, e considerando o disposto no Processo nº 09/001.440/16.

RESOLVE
Art. 1º Instituir a Comissão de Acompanhamento do Contrato nº 71/16, 
celebrado entre o Município do Rio de Janeiro, como contratante, e a 
CDR CLINICA DE DOENÇAS RENAIS S.A VICENTE DE CARVALHO, 
como contratada, no âmbito do Sistema Único de Saúde.

§ 1º A presente Comissão de Acompanhamento será composta pelos 
membros relacionados no art. 2º, estando subordinada às recomenda-
ções e orientações estabelecidas pela Coordenadoria Geral de Contratu-
alização, Controle e Auditoria (S/SUBGERAL/CGCCA) da Subsecretaria 
Geral da Secretaria Municipal de Saúde (S/SUBGERAL).

Art. 2º A presente Comissão de Acompanhamento será composta pelos 
seguintes representantes:

I - da Secretaria Municipal de Saúde, presidida pelo primeiro:

a) Marcia dos Santos Gameiro – matrícula nº 10/086.287-0;
b) Ludmila de Carvalho Cardoso - matrícula nº 10/207.575-2;
c) Elvira Araújo Porto - matrícula nº 10/142.837-4.

II – da CDR CLINICA DE DOENÇAS RENAIS S.A VICENTE DE CARVALHO:


