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Resolução nº 001, de 30 de janeiro de 2012. 
 
 

                                      Súmula:  Homologa o Regimento Interno dos Conselhos Tutelares  

                                                      Regionais Leste e Oeste, conforme Anexo I. 

                                                       

 

                     O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Cascavel/PR, no uso 

de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº. 5.142/2009, homologa o Regimento Interno dos 

Conselhos Tutelares Regionais Leste e Oeste, e: 

  Considerando as orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CONANDA e o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA ;  

  Considerando a Lei Municipal de No. 5.142/2009 em seu Artigo 23 – Parág. 1º; 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - HOMOLOGAR o Regimento Interno dos ConselhosTutelares Regionais Leste e Oeste, conforme Anexo I. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
 

 

 

                            Cascavel, 30 de Janeiro de 2012. 

 

 

 

 

 

      Pedro Maria Martendal de Araújo 

                                     Presidente do CMDCA 

 

 

 

 

 

 

 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE 

LEI MUNICIPAL nº 5.142 de 09/01/2009 
Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná 

Fone: (45) 3321-2273/(45) 3321-2366 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO DOS CONSELHOS TUTELARES DE CASCAVEL 
 
 

CAPITULO I – DO CONSELHO TUTELAR E SEUS FINS 
 
Art.1º. No Município de Cascavel - Paraná, por força da Lei Municipal 5.142/2009, existem dois 
Conselhos Tutelares, sendo que cada um é composto por cinco membros eleitos e seus 
respectivos suplentes. Cada Conselho responde como órgão permanente, autônomo e não 
jurisdicional, sendo encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da 
Criança e do Adolescente, conforme Art. 131 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 
8.069/1990). 
 
Art. 2º. A sede do Conselho Tutelar Regional Oeste, encontra-se localizada na Rua Rio Grande 
do Sul, 2616 - Bairro Centro, nesta cidade, e a sede do Conselho Tutelar Regional Leste, 
encontra-se localizada na Rua Minas Gerais, 294 – bairro São Cristóvão. 
 
Art. 3º. A jurisdição dos Conselhos Tutelares obedecerá a limites geográficos previamente 
definidos.  
 
 

CAPITULO II - DOS ÓRGÃOS 
 
Art. 4º. Os Conselhos Tutelares serão compostos pelos seguintes órgãos: 
 

I - Colegiado 
II - Diretoria 
 

Parágrafo Único. Entende-se como Colegiado, para os efeitos deste Regimento, a reunião dos 
cinco membros eleitos para executarem a função de Conselheiros junto ao Conselho Tutelar. 
  
 

Seção I  
Do Colegiado 

 
Art. 5º. O Colegiado reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana, na sede do Conselho ou 
em outro local apropriado, em dia e hora a serem definidos de comum acordo, e 
extraordinariamente tantas vezes quantas forem necessárias. 
 



Parágrafo Único. As deliberações do colegiado serão obrigatoriamente registradas em 
atas e demais documentos que traduzam as decisões tomadas em plenária. 
 
Art. 6º. Compete ao Colegiado: 
 
 I - Eleger a diretoria. 
 II - Tomar conhecimento das representações efetuadas por seus membros e sobre elas 
deliberar. 

 III – Encaminhar ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, após prévia deliberação, os 
casos previstos na Lei 8.069/1990 e na Lei Municipal 5.142/2009. IV – Zelar pelo cumprimento 
das decisões tomadas pelo colegiado, observando o disposto neste Regimento, Lei Federal 
8.069/1990, a Lei Municipal 5.142/2009 e os compromissos assumidos; 
 V - Elaborar em conjunto com seus membros o plano de férias dos conselheiros e dos 
servidores públicos municipais lotados no Conselho;  
 VI - Propor a reforma deste Regimento, encaminhando a proposta para homologação do 
CMDCA;  
 VII - Assessorar o poder executivo local na elaboração da proposta orçamentária 
conforme inciso IX do artigo 136 - da lei federal 8069/1990. 
 VIII - Elaborar o planejamento, bem como cronogramas dirigindo-os aos órgãos 
competentes, dando sugestões e opiniões fundamentais para melhoria do atendimento a 
crianças e adolescentes do município. 
 IX - Convocar e ou participar de reuniões com órgãos governamentais e não-
governamentais que desenvolvam serviços, programas ou projetos de atendimento à criança e 
ao adolescente registrados no CMDCA, destas inclusive requisitando estatutos de 
funcionamento, com direito a fiscalização nas dependências das mesmas. 
 X - Participar de reuniões com juizado e a promotoria da infância e juventude, com policia 
militar e civil, Delegacia da Criança e Adolescente, comissários da infância e juventude, 
trocando conhecimentos de problemas, sempre visando à melhoria no atendimento. 
 XI - Promover reuniões com comunidades dos bairros e distritos, escolas, clubes de 
serviços, igrejas e sociedade em geral para divulgação do E.C. A. e busca de soluções para os 
problemas existentes na área da criança e do adolescente. 
 XII – Solicitar a dispensa dos funcionários, colocando-os à disposição da municipalidade, 
quando assim for necessário, pedindo sua substituição. 
 XIII - Decidir sobre o repasse das fichas atendidas anteriormente para os Conselheiros 
Tutelares que fizerem parte da nova gestão. 

 
Seção II 

Da Diretoria 
 
 Art. 7º. A Diretoria dos Conselhos Tutelares será composta da seguinte forma: 
 I - Presidente; 
 II - Vice-presidente; 
 III - Relator(a). 
  
 
Parágrafo Primeiro. Todos os membros dos Conselhos Tutelares deverão obrigatoriamente 
participar das reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA), sendo-lhes resguardado o direito à voz. 
Parágrafo Segundo. O conselheiro tutelar que não comparecer deverá justificar com 
antecedência, sob pena de advertência e demais procedimentos administrativos. 
 
Art. 8º. O mandato da Diretoria será de 06 meses, sendo permitida a reeleição. 



 
Art. 9º. Compete ao presidente da Diretoria: 
 I - Administrar, em conjunto com os demais conselheiros, o Conselho Tutelar onde 
exerce suas funções, zelando pelos interesses do órgão e promovendo o aprimoramento e o 
entrosamento com os demais Conselhos Tutelares; 
 II - Representar o Conselho tutelar, sempre que necessário e ou for convidado. 
 III - Organizar, dirigir, coordenar e acompanhar as atividades administrativas inerentes a 
este órgão. 
 IV - Conceder entrevistas e ou autorizar os membros do Conselho Tutelar a fazê-lo, 
desde que não venha prejudicar o órgão ou o andamento do serviço, sendo o conselheiro 
responsável pelos seus atos. 
 V - Executar o trabalho de relações públicas junto à comunidade. 
 VI – Requisitar com antecedência de no mínimo 60 dias, junto a municipalidade, material 
de expediente, recursos humanos, veículos, manutenção e limpeza da sede do Conselho 
Tutelar, móveis e equipamentos, melhoria e reforma do espaço físico e outros, sempre visando 
o bom desempenho do trabalho dos conselheiros, bem como a garantia de atendimento digno 
as crianças e adolescentes e suas famílias. 
 VII - Representar o Conselho Tutelar em juízo, perante autoridades e em todas as 
reuniões em que for solicitada a participação do Conselho. 
 VIII - elaborar, com os demais conselheiros tutelares, a escala de atendimento, de 
sobreavisos e dos cronograma de visitas. 
 IX - elaborar a pauta da reunião após consultar os demais Conselheiros. 
 
Art. 10. Compete ao vice-presidente substituir o presidente em seus impedimentos, sucedê-lo 
em casos de vacância, bem como auxiliá-lo em suas funções. 
  
Art. 11. Compete ao relator os serviços de relatoria, redação de atas e correspondências de 
interesse do colegiado do conselho tutelar. 
 

 
CAPITULO III – DOS SERVIDORES E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Art. 12. Todos os servidores (secretários, telefonistas, motoristas, zeladores etc...) designados 

ou colocados à disposição da sede dos Conselhos Tutelares ficarão sujeitos à orientação, 

coordenação, fiscalização e normas da Diretoria do Conselho Tutelar para o bom andamento 

dos trabalhos a serem realizados. 

 

Parágrafo único: Funcionários, servidores são aqueles com vínculo empregatício junto a 

Prefeitura deste Município, designados oficialmente para prestar serviços junto aos Conselhos 

Tutelares.  
 
 
Art. 13. Ao agente administrativo compete: 
 I - Agendar atendimentos novos e retornos a este órgão para datas preestabelecidas 
pelo conselheiro tutelar encarregado do caso. 
 II - Digitar e auxiliar na elaboração de ofícios e outros documentos administrativos 
inerentes ao Conselho Tutelar. 
 III - Manter os arquivos de documentos do Conselho Tutelar em dia e sob sua guarda e 
responsabilidade. 
 IV - Operacionalizar a máquina fotocopiadora. 
 V - Auxiliar no atendimento da central telefônica, quando da falta do telefonista. 



 VI - Realizar o serviço de recepção e anotação de recados, encaminhando-os aos 
respectivos destinatários, bem como recepção e distribuição de correspondências e/ou 
relatórios oriundos do Poder Judiciário, de escolas e de outros serviços ou programas. 
 VII – Cumprir as demais atribuições previstas para o cargo investido. 
 VIII – Extrair os relatórios mensais do SIPIA, encaminhando mensalmente ao CMDCA.  

IX - Operar mesas e aparelhos telefônicos e/ou de FAX. 
 X - Receber e realizar chamadas telefônicas internas e externas. 
 XI - Realizar controle das chamadas telefônicas efetuadas, anotando em formulários 
apropriados. 
 XII - Receber, anotar e transmitir recados. 
 XIII - Elaborar e atualizar agenda telefônica. 
 XIV - Executar tarefas de apoio administrativo, rotineiras e padronizadas, referentes à 
sua área de trabalho. 
 XV - Conhecer o organograma da instituição a fim de viabilizar o atendimento rápida e 
eficazmente. 
 XVI - Operar terminal de computador, quando disponível, a fim de otimizar os 
procedimentos adotados. 
 XVII - Desempenhar outras atividades correlatas. 
 
Art. 14. Ao motorista compete: 
 I - Conduzir o veiculo deste órgão, para o transporte de conselheiro tutelar em serviço, 
remoção de criança ou adolescente que estejam recebendo atendimento neste órgão. 
 II - Fazer entrega de notificações, ofícios e outros documentos administrativos do 
Conselho Tutelar. 
 III - Quando em escala de sobreaviso fazer-se disponível, e quando solicitado pelo 
conselheiro em sobreaviso, dirigir o veiculo do órgão, somente entregando o mesmo ao 
motorista substituto. 
 IV - Providenciar o abastecimento, limpeza do veiculo, troca de óleo e outros 
procedimentos de manutenção, informando sempre sobre alteração ou mau funcionamento do 
veiculo ao presidente do conselho tutelar e a municipalidade. 
 V - Não utilizar o(s) veículo(s) para demandas particulares. 
 
Art. 15. É de competência do zelador(a): 
 I - Efetuar a limpeza e manter em ordem prédios, pátios, e outros locais, varrendo, 
tirando pó e encerando, limpando e lustrando móveis, lavando vidraças, utensílios, para manter 
as condições de conservação e higiene necessárias. 
 II - Preparar e servir café, chá, sucos, entre outros. 
 III - Guardar e manter o controle no gasto de materiais e produtos utilizados na 
desinfecção e higiene. 
 IV - Zelar pelas condições de acondicionamento e destino do lixo, conforme normas 
vigentes, coletando o lixo quando necessário e o depositando em lixeiras. 
 V - Desempenhar outras tarefas correlatas. 
 
 

CAPITULO IV - DOS CONSELHEIROS TUTELARES E SUAS ATRIBUIÇÕES 
 
Art. 16. São deveres do conselheiro, no que tange aos aspectos éticos e morais de sua 
função: 
 I - Dever – Agir – desempenhar as atribuições inerentes a função, incluindo àquelas 
previstas no Artigo 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 II - Dever de eficiência – realizar as atribuições com rapidez e perfeição sugerindo 
providências à melhoria e aperfeiçoamento da função. 



 III - Dever de probidade – proceder de modo adequado às exigências da função, com 
atitudes leais, éticas e honestas, mantendo espírito de cooperação e solidariedade com os 
colegas de trabalho, tratando a todos com urbanidade e respeito e o público, com prioridade e 
dedicação, sem preferências pessoais. 

IV – Dever de prestar contas - apresentar relatório mensal ao CMDCA e ao Ministério 
Público com a identificação e descrição sucinta e objetiva do caso, tipo de procedimento e 
encaminhamento adotados, relatando no campo específico as irregularidades concernentes 
aos serviços de atendimento à criança e ao adolescente do município.  

a) O relatório mensal deverá ser extraído do Sistema  de Informação para Infância e 
a Adolescência – SIPIA, e entregue ao CMDCA, no 1° dia útil do mês 
subseqüente. 

 V - Zelar pela integridade das crianças e adolescentes atendidos, bem como dos 
profissionais que realizam encaminhamentos de crianças e adolescentes em situação de 
violação de direitos.  
  
Art. 17. São atribuições do Conselheiro Tutelar, naquilo que tange ao exercício formal de sua 
função: 
 I - Participar das reuniões de colegiado do respectivo conselho. 
 II - Participar das reuniões do CMDCA, 
 III - Participar de reuniões externas e que sejam de interesse do conselho tutelar, quando 
assim for possível e quando previamente deliberado pelo colegiado. 
 IV - Fiscalizar, orientar e promover o bom andamento dos serviços inerentes ao conselho 
tutelar. 
 V - Efetuar um cronograma de trabalho diário e semanal, prevendo sua escala de 
disponibilidade, em consonância com as escalas dos demais conselheiros. 
 VI - Cumprir e fazer cumprir o artigo 22 da lei municipal 5142/2009 e Artigo 95 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
 VII - Comunicar ao presidente, quando assim for necessário, sobre a ocorrência e/ou 
necessidade de troca de escalas de sobreaviso. 
 VIII - Alimentar os sistemas (softwares) afeitos com sua prática profissional, tais como o 
IRSAS Web – Sistema Informatizado da Rede de Serviços de Assistência Social; SIPIA Web – 
Sistema de Informações para Infância e a Adolescência; entre outros. 
 IX - Realizar escalas de sobreaviso.  
 X - Não utilizar bens do Conselho para fins particulares. 
 XI – Fiscalização das entidades que prestam atendimento a crianças e adolescentes, no 
mínimo a cada seis meses. 
 XII –Qualquer material informativo produzido pelo Conselho Tutelar deverá ser apreciado 
pelo CMDCA. 
 
 

CAPITULO V - DAS FÉRIAS, LICENÇAS E ESCALAS DE SOBREAVISO DOS 
CONSELHEIROS TUTELARES. 

 
Art. 18. As férias dos conselheiros tutelares serão concedidas da seguinte forma: 
 I - Em dois períodos de 15 dias. 
 
Art. 19. A fim de otimizar o serviço realizado pelo Conselho fica vedado o agendamento de 
férias para três ou mais Conselheiros Tutelares durante o mesmo período. 
 
Art. 20. O conselheiro(a) terá direito ao gozo de licença maternidade/paternidade e saúde 
remunerada sem prejuízo, conforme previsto nos termos do Artigo 45 da Lei Municipal 
5.142/2009 e a Lei Municipal 5.717/2011. 



 
Parágrafo Único. O conselheiro tutelar que estiver em licença, por um período superior a 30 
dias será substituído por um suplente. 
 
Art. 21. Quando um dos conselheiros tutelares entrarem em licença que não supere 30 dias, 
os demais conselheiros suprirão seus trabalhos, bem como sua escala de sobreaviso. 
 
Parágrafo Único. As horas extraordinárias realizadas pelos demais conselheiros tutelares 
durante escala de sobreaviso, na ocasião em que estiver cobrindo férias ou licença de outros 
conselheiros, deverão ser compensadas com folgas dentro do mesmo mês, sob pena de perda 
do direito. 
 
Art. 22. O conselheiro tutelar que fizer escala de sobreaviso semanal de segunda a sexta-feira, 
terá direito a uma folga de meio período no primeiro dia útil seguinte, sendo vedada a 
acumulação de horas para compensação.  
 
Parágrafo Único. O conselheiro tutelar que fizer escala de sobreaviso no final de semana 
(sábado + domingo), terá direito a um dia de folga no primeiro dia útil seguinte, sendo vedada a 
acumulação de horas para compensação.  
 

 
CAPITULO X - DA VACÂNCIA DOS CARGOS E SUA RECOMPOSIÇÃO 

 
Art. 23. A vacância nos cargos de diretoria ocorrerá nos seguintes casos: 
 I - A pedido do membro da diretoria por motivo justificado; 
 II - Por falecimento ou renuncia; 
 III - Por ausência do membro em três reuniões consecutivas de diretoria, sem 
justificativa; 
 IV - Por descumprimento deliberado do presente regimento. 
 
Art. 24. Havendo vacância no cargo de Conselheiro Tutelar o presidente do Conselho em 
questão notificará o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente para que o mesmo convoque o suplente e proceda com a posse do mesmo, 
suprindo a vaga no Conselho Tutelar. 
 
 

CAPITULO XI - DA FORMA E HORARIOS DE ATENDIMENTO DO CONSELHO 
 
Art. 25. Os horários de atendimento do Conselho Tutelar, conforme Lei Municipal 5.142/2009 
serão:  
 I - De segunda a sexta-feira, das 08:00 às 11h30min e das 13h30min as 18h00min horas, 
com expediente de atendimento na sede do conselho tutelar. 
 II - No periodo da 11h30min as 13h30min horas e das 18:00 horas as 08:00 horas do dia 
seguinte, durante a semana, bem como o atendimento aos sábados, domingos e feriados, será 
em regime de escala de sobreaviso de forma ininterrupta. 
 III - As emergências serão atendidas pelo conselheiro tutelar que estiver na escala de 
sobre aviso. 
 
Parágrafo Único. Os horários de atendimento estabelecidos neste artigo deverão ser 
rigorosamente cumpridos por todos os conselheiros. 
 
 



 
CAPITULO XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITORIAS 

 
Art. 26. O poder executivo municipal possibilitará a participação dos membros do Conselho 
Tutelar em cursos, capacitações e eventos, visando o aperfeiçoamento dos mesmos.  
 
Art. 27. Será fixado em locais de fácil acesso e visibilidade (Delegacias de Policia, Batalhão de 
Policia Militar, Policia Rodovia Estadual e Federal, Policia Federal, Hospitais, Serviços de 
Saúde, Escolas e Universidades, Terminais de Transbordo, entre outros.) o telefone da sede 
do Conselho Tutelar, bem como o número do celular do Conselho Tutelar que ficará com o 
conselheiro tutelar que estiver na escala de sobreaviso. 
 
Art. 28. Quando a municipalidade tomar qualquer decisão de caráter administrativo que venha 
a afetar ou alterar o funcionamento do Conselho Tutelar a mesma deverá comunicar 
oficialmente ao órgão. 
 
Art. 29. O presente regimento interno poderá ser alterado em qualquer tempo parcialmente ou 
integralmente, evidenciando a necessidade de alteração de seus dispositivos através de 
proposta do colegiado do Conselho Tutelar ao CMDCA para análise, aprovação e 
homologação. 

 
Art. 30. Este regimento entra em vigor a partir da aprovação do colegiado do conselho tutelar e 
homologação pelo CMDCA, revogando-se as disposições em contrário. 
 
 
                                                                           Cascavel, 08 de agosto de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 


