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DECRETO Nº 3784/2020, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2020. 

“Dispõe sobre o recesso administrativo especial de fim de ano do Poder Executivo.” 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA, Prefeito Municipal de Iracemápolis, Estado de São Paulo, 

NO EXERCÍCIO de suas funções, em atenção às disposições legais, em especial à Lei 

Orgânica do Município de Iracemápolis, 

CONSIDERANDO que os órgãos da administração pública federal e estadual praticam o 

recesso nas datas que antecedem os festejs natalinos e final de ano, diminuindo 

essecialmente o fluxo de trabalho; 

CONSIDERANDO que o Recesso Administrativo proporciona redução no custeio e/ou 

economicidade da Administração Pública Municipal;  

D E C R E T A: 

Art. 1° - Fica declarado Recesso Administrativo de temporada às festividades ao Natal e 

ao Final de Ano, para todos os departamento e/ou setores da Administração Pública 

Municipal, no período compreendido entre os dias 24/12/2020 à 03/01/2021, onde não 

haverá expediente e/ou atendimento ao público nas repartições públicas do Município, 

ficando os servidores dispensados do trabalho, retonando assim as atividades 

administrativas no dia 04 de Janeiro de 2021. 

Art. 2º -  O recesso não se estenderá aos serviços públicos externos considerados 

essenciais à população que por sua natureza, não permitam paralisação, tais como: 

segurança pública, coleta de lixo, atendimentos emergenciais de saúde pública, inclusive o 

transporte de pacientes agendados fora do Município. 

Art. 3º - No período em questão funcionarão em regime de plantão os serviços 

administrativos internos que forem avaliados necessários para o encerramento do exercício 

financeiro. Estando os servidores à disposição da municipalidade e se apresentar de 

imediato se convocados para o cumprimento e funcionamento dos serviços afetos às 

respectivas áreas de competência conforme o interesse da Administração. 

Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

CUMPRA-SE. 

Iracemápolis, aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte. 

 

FÁBIO FRANCISCO ZUZA 

Prefeito Municipal 

Regimento Interno do CMDCA de Iracemápolis - SP 

Artigo 1° – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pelo 

Artigo 11° da Lei Municipal n° 973, de 20 de dezembro de 1995, alterada pela Lei 1340 de 

02 de setembro de 2002, com fundamento nos termos do Artigo 88, Inciso II, da Lei 

Federal n° 8.069 de 13 de julho de 1990 (ECA) reger-se-á administrativamente e 

operacionalmente segundo as normas constantes neste Regimento. 

 

Capítulo I 

 

Do Funcionamento 

 

Artigo 2º - O Conselho funcionará em prédio e instalações fornecidas pelo Poder Público 

Municipal, conforme determina o Artigo 18 da Lei 973 de 20 dezembro de 1995. 

 

Capítulo II 

 

Da Natureza e Composição 

 

Artigo3º - O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente é por sua natureza órgão 

deliberativo e controlador da política de promoção, atendimento e de defesa dos direitos da 

criança e do adolescente vinculado ao Gabinete do Prefeito conforme prevê o Artigo 11º 

da Lei 973 de 20 dezembro de 1995. 

 

§ 1º - Comoórgão deliberativo reunir-se-á em sessões plenárias, decidindo, após 

discussão e por maioria simples de votos, todas as matérias de sua competência. 

 

§ 2º -Como órgão controlador visitará e fiscalizará as entidades governamentais e não 

governamentais e unidades de aplicação de medidas sócio educativas, receberá 

comunicações oficiais, representações ou reclamações de qualquer cidadão sobre a 

violação ou ameaça de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes, deliberando 

em plenário e dando solução adequada. 

 

Artigo4º - O Conselho é composto de 10 (dez) membros, sendo: 

 

01 Representante da Coordenadoria Municipal de Educação e Cultura 

01 Representante da Coordenadoria Municipal de Saúde 

01 Representante da Coordenadoria Municipal de Assistência Social 

01 Representante da Diretoria Municipal de Finanças e Suprimentos 

01 Representante da Diretoria Municipal de Esportes 

05 Representantes de Organizações da Sociedade Civil(OSCs) Representativas da 

Comunidade legalmente constituída e inscritas neste conselho. 

 

 

Parágrafo único - Os suplentes assumirão automaticamente nas ausências e 

impedimentos dos conselheiros titulares, sendo recomendada sua presença em todas as 

reuniões plenárias nas quais poderão participar dos assuntos e matérias discutidas, porém 

só votarão quando substituindo os titulares. 

 

Artigo 5º - Os representantes do Poder Público, bem como os seus respectivos suplentes, 

serão indicados pelo Poder Executivo (Prefeito (a)). 

 

Artigo 6º - Os representantes e suplentes da Sociedade Civil serão eleitos por seus pares, 

com mandato de 2 anos, permitida recondução por igual período, através dos votos das 

Organizações da Sociedade Civil de Defesa, de atendimento dos direitos da criança e do 

adolescente, com sede ou atuação no Município de Iracemápolis, desde que estejam 

devidamente registradas no CMDCA. 

Capítulo III 

Das Competências e Atribuições 

Artigo7° -Ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado com 

função deliberativa e controladora da Politica de Atendimento, vinculado ao Gabinete do 

Prefeito, compete: 

I – Formular a Política Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, fixando 

prioridades para a consecução das ações, a captação e a aplicação de recursos; 

II – Zelar pela execução dessa política, atendidas as peculiaridades das crianças e 

adolescentes, de suas famílias, de seus grupos de vizinhança dos bairros e da zona urbana 

ou rural em que se localizem; 

III – Formular as prioridades a serem incluídas no planejamento dos Municípios, em tudo 

que se refira ou possa afetar as condições de vida das crianças e dos adolescentes; 

IV – Estabelecer critérios, formas e meios de fiscalização de tudo quanto se execute no 

Município que possa afetar suas deliberações; 

V – Registrar e cancelar registros, conforme as normas previstas no Estatuto da Criança e 

do Adolescente, dos programas mantidos por entidades governamentais, não 

governamentais e interinstitucionais em regime de: 

1. Orientação e apoio sócio-familiar; 

2. Apoio sócio-educativo em meio aberto; 

3. Colocação familiar; 

4. Acolhimento;  

5. Liberdade assistida; 

6. Semi-liberdade; 
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7. Internação. 

VI – Definir a política de captação, administração e aplicação dos recursos financeiros, 

que venham a constituir o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, em cada 

exercício; 

VII – Aprovar alterações no Regimento Interno do Conselho por 5 (cinco) dos seus 

membros; 

VIII – Articular-se com os Conselhos Municipais, Estaduais e Nacionais, bem como com 

organismos nacionais e internacionais que tenham atuação na proteção, defesa e promoção 

dos Direitos e interesses da criança e do adolescente. 

IX – Comunicar aos Conselhos Tutelares e à autoridade judiciária o registro dos 

programas inscritos, especificando os regimes de atendimento. 

Artigo8° – São atribuições do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente: 

I – Elaborar o plano de Ação Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o 

Plano de Aplicação dos Recursos do Fundo, este último deverá ser submetido pelo Prefeito, 

à apreciação do Poder Legislativo (art. 165, § 5°, Inciso I da Constituição Federal); 

II – Estabelecer os parâmetros técnicos e as diretrizes para aplicação dos recursos; 

III – Acompanhar e avaliar a execução, desempenho e resultados financeiros do Fundo; 

IV – Avaliar e aprovar os balancetes mensais e o balanço anual do Fundo; 

V – Solicitar, a qualquer tempo e a seu critério, as informações necessárias ao 

acompanhamento, ao controle e à avaliação das atividades a cargo do Fundo; 

VI – Mobilizar os diversos segmentos da sociedade no planejamento, execução e controle 

das ações e do fundo; 

VII – Fiscalizar os programas desenvolvidos com recurso do Fundo. 

Capítulo IV 

Da organização 

Artigo 9° – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem a 

seguinte composição. 

1. Plenário 

2. Diretoria Executiva 

3. Comissões 

Seção I 

Do Plenário 

Artigo 10° – O plenário do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

órgão deliberativo e soberano, de composição paritária, será constituído de membros do 

Poder Público Municipal e Organizações da Sociedade Civil. 

Artigo 11° – O Conselho elegerá entre seus membros pelo quorum mínimo de 5 (cinco) 

membros, a sua Diretoria Executiva: Presidente, Vice-Presidente e Secretário, pelo período 

de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzida. 

§ 1º – A eleiçãoda Diretoria Executiva deverá ocorrer com a antecedência mínima de 01 

(um) mês do término do mandato da atual, possibilitando que ocorra transição entre as 

diretorias. 

§ 2º - Na hipótese de não se realizar a sessão ou eleição, por falta de quórum, quando do 

início do mandato será escolhido por maioria simples entre os presentes, 01 (um) 

presidente provisório que convocará sessões até que seja eleita a Diretoria Executiva. 

§3º - Recomenda-se que haja rodízio no cargo de Presidente, com alternância periódica de 

representantes do Poder Público e da Sociedade Civil. 

Artigo 12º – O mandato dos Conselheiroseleitos pela Sociedade Civil será de 02 (dois) 

anos, permitida a recondução por igual período. 

Artigo 13º – O mandato dos Conselheiros representantes do Município e respectivos 

suplentes respeitará as designações do Prefeito Municipal, conforme o art. 13º da Lei 

Municipal n° 973, de 20 de dezembro de 1995. 

Artigo 14º – É vedada aos Conselheiros a delegação de suas atribuições. 

Artigo 15º – As sessões plenárias serão presididas pelo Presidente e, em suas ausências e 

impedimentos, pelo substituto imediato (Vice-Presidente). 

Artigo 16º – As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria absoluta dos 

membros presentes na reunião. 

Seção II 

Da Diretoria Executiva e Conselheiros 

Artigo 17º – A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente, Vice-Presidente e 

Secretário do Conselho Municipal, competindo-lhes: 

1. Cumprir e fazer cumprir o regimento interno; 

2. Decidir sobre as proposições ou reclamações dos membros do Conselho; 

3. Executar os planos de atividades do Conselho; 

4. Baixar resoluções após deliberação do Plenário, assinadas pelo Presidente e 

Secretário; 

5. Elaborar previamente a pauta das reuniões ordinárias e extraordinárias e en-

caminhá-las aos Conselheiros juntamente com a convocação às mesmas; 

Artigo 18º – Compete ao presidente: 

1. Representar o Conselho, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele; 

2. Proteger o Patrimônio do Conselho; 

3. Receber doações; 

4. Assinar as correspondências do Conselho; 

5. Apresentar um relatório geral das atividades desenvolvidas em sua gestão; 

6. Convocar, presidir e encerrar as reuniões da Diretoria Executiva e Assembléi-

as Gerais; 

7. Cumprir e fazer cumprir o Regimento Interno. 

Artigo 19º – Compete ao Vice-presidente: 

1. Substituir o Presidente em ausências e impedimentos legais; 

2. Assinar, na ausência do Presidente, as correspondências do Conselho; 
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Artigo 20º – Compete ao Secretário: 

1. Substituir o Vice-presidente nos seus impedimentos eventuais e legais. 

2. Organizar e dirigir todos os assuntos da Secretaria Executiva do Conselho; 

3. Assinar, na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, as correspondências 

do Conselho; 

4. Elaborar, juntamente com a Secretaria Executiva, relatórios semestrais das 

atividades do Conselho. 

Artigo 21º – Compete aos demais membros do Conselho: 

1. Comparecer às reuniões e justificar as faltas quando ocorrerem; 

2. Cabe ao conselheiro Titular comunicar o respectivo suplente e convoca-lo pa-

ra as reuniões, caso o mesmo não possa comparecer às reuniões; 

3. Discutir e votar assuntos debatidos no Plenário; 

4. Assinar o livro de presença da reunião, bem como as atas aprovadas pelo Ple-

nário; 

5. Requerer ao Secretário do Conselho a inclusão na agenda dos trabalhos de as-

suntos que desejar discutir; 

6. Solicitar à diretoria convocação de reunião extraordinária para apreciação de 

assuntos relevantes; 

7. Votar e ser votado para cargos do Conselho; 

8. Exercer outras atribuições no âmbito de sua competência; 

9. Representar o Conselho quando designado pelo Plenário ou pela Diretoria 

Executiva; 

10. Informar através de ofício ou declaração destinada ao Presidente do CMDCA, 

caso haja o desligamento do conselheiro da Organização ou Setor Público que 

o mesmo representa, seja conselheiro titular ou suplente. 

§1º -Todos os conselheiros deverão assinar Termo de Sigilo dos assuntos tratados nas 

reuniões. 

§2º – Em caso de vacância de Conselheiros efetivos, o sucederá o Conselheiro Suplente, 

para completar o mandato do titular. 

Seção III 

Das comissões 

Artigo 22º – O Conselho poderá criar, dentro das necessidades, Comissões Temáticas 

permanentes ou transitórias, formadas por cinco membros, observando o quórum de 

maioria simples. 

Parágrafo único– As comissões temáticas poderão se valer do assessoramento de 

pessoas de reconhecida competência na área afim, vedada, no entanto, delegação de 

competência. 

Artigo 23º – Na resolução que cria cada Comissão Temática, serão definidos: 

1. Os nomes dos componentes; 

2. O Coordenador(a); 

3. O Relator(a); 

4. Se provisória, o prazo de duração da mesma. 

Artigo 24º – Compete ao Relator(a) redigir e apresentar relatórios das atividades da 

Comissão e Parecer. 

Artigo 25º – O presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente é membro nato de todas as Comissões criadas. 

Capítulo V 

Da Secretaria Executiva 

Artigo 26º – O(a) prefeito(a) colocará à disposição do Conselho servidores públicos em 

número necessário à viabilização operacional, técnica e administrativa da Secretaria 

Executiva, que terá as seguintes atribuições: 

1. Assessorar técnica e administrativamente os trabalhos do Conselho; 

2. Manter a guarda dos bens, do acervo dos livros e documentos pertencentes ao 

Conselho; 

3. Registrar, arquivar, elaborar e encaminhar documentos e correspondências 

determinadas pela Diretoria Executiva; 

4. Lavrar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Plenário do Conselho. 

5. Tomar providências quanto à execução das atividades definidas pelo Plenário 

e Diretoria Executiva; 

6. Manter atualizados os arquivos, fichários, livros de presença e de atas, bem 

como as atividades de protocolo e registro do Conselho; 

7. Elaborar, juntamente com o Secretário(a) da Diretoria Executiva, relatórios 

semestrais das atividades desenvolvidas. 

Artigo 27º – Os assessores técnicos estarão à disposição dos Conselheiros, Comissões, 

Diretoria Executiva e Secretaria Executiva, desenvolvendo as tarefas que lhe forem 

solicitadas na referida área de atuação. 

Capítulo VI 

Das reuniões 

 

Artigo 28º – O Conselho reunir-se-á ordinariamente, em Plenário, uma vez por mês e, 

extraordinariamente, por convocação do seu Presidente ou por solicitação de pelo menos 5 

(cinco) dos seus membros, conforme calendário a ser elaborado na Primeira Reunião de 

cada ano. 

 

Artigo 29º - Haverá tolerância máxima de 15 minutos para dar início as reuniões ou 

decretar falta de quórum para realização das mesmas. 

Artigo 30º – As reuniões serão instaladas com a presença da maioria simples dos membros 

do Conselho, contando, no mínimo, com 02 (dois) conselheiros da Sociedade Civil e com 

03 (três) do Poder Público, ou vice versa. 

Parágrafo único – A entidade ou órgão público cujo Conselheiro esteve ausente em uma 

reunião deverá justificar-se em Plenário durante a reunião subseqüente. 

Artigo 31º – Perderá o assento no Conselho a entidade da Sociedade Civil que tiver 03 

(três) faltas consecutivas ou 09 (nove) faltas intercaladas pelo período de 01 (um) ano a 

contar da posse, às reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, sem a devida 

justificativa aceita pela maioria simples dos membros do Plenário. 

Artigo 32º – Com referência às ausências dos Conselheiros representantes do Poder 

Público, o fato será comunicado à autoridade competente por escrito, aplicando, no que 

couber, os preceitos contidos no artigo anterior. 

Artigo 33º – As reuniões do Plenário obedecerão à seguinte ordem; 

1. Instalação dos trabalhos pelo Presidente do Conselho; 

2. Leitura, discussão, aprovação e assinatura da ATA da reuniãoanterior; 

3. Leitura, discussão e aprovação da pauta da presente reunião; 

4. Agenda livre para, a critério do Presidente, serem debatidos ou levados ao 

conhecimento do Plenário assuntos de interesse social; 

5. Encerramento da reunião pelo Presidente do Conselho. 

Artigo 34º - Os documentos/solicitações a serem apresentados durante a reunião devem 

ser elaborados, por escrito, e entregues à Secretaria Executiva até 48 (quarenta e oito) 

horas antes da reunião, para fins de processamento e inclusão na pauta, salvo casos de 
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prorrogação de prazo admitido pela Presidência. 

Artigo 35º – Considerando necessário, o Presidente pode submeter à discussão de votação 

matéria relevante, sem designar relator. 

Artigo 36º – As reuniões serão sempre de caráter reservado, salvo as solenes e as cunho 

técnico-científico, quando a pauta assim exigir. 

Capítulo VII 

Das Organizações da Sociedade Civil de Atendimento à Criança e ao Adolescente  

Registro e Renovação 

Artigo 37º - AS Organizações da Sociedade Civil (OSC) de atendimento às crianças e 

adolescentes que operam e estejam estabelecidas juridicamente no Município de 

Iracemápolis, deverão ser registradas junto ao CMDCA 

Artigo 38° - Para a obtenção de tal registro a Organização da Sociedade Civil deve 

atender aos requisitos da Lei Federal 13019 de 31 de julho de 2014 (MIROSC). Sendo 

assim, no mês de janeiro de cada ano cabe ao CMDCA solicitar junto à Comissão de 

Seleção a relação das OSCs em conformidade com o MIROSC. 

Artigo 39º - Os documentos exigidos para o registro são os seguintes: 

- Ofício de solicitação de inscrição dirigido ao Presidente do conselho; 

- Cópia da ata da Fundação registrada em cartório; 

- Cópia do estatuto devidamente registrado em cartório de Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, na forma da lei, onde deverão constar nas suas finalidades estatutárias, o 

atendimento a criança e ao adolescente; 

- Cópia da ata de eleição e posse dos membros da diretoria, atualizada e registrada em 

cartório; 

- Cópia do CNPJ, comprovando ser pessoa jurídica de direito privado, com sede e 

atividade preponderantes no Estado de São Paulo; 

- Declaração firmada pelo representante legal da OSC, em papel timbrado de que a mesma 

mantém todos os tipos de serviços prestados as pessoas de forma permanente sem 

discriminação de qualquer natureza, bem como cobrança de qualquer serviço; 

- Declaração firmada pelo representante legal da OSC, em papel timbrado, de que a 

mesma está em pleno e regular funcionamento há, no mínimo 01 (um) ano, cumprindo 

suas finalidades estatutárias e na qual conste a relação nominal, dados de identificação e 

endereço de todos os membros integrantes dos órgãos superiores da administração 

(Diretoria e Conselheiros);  

- Plano Anual de Atividades para o ano vigente; 

- Declaração de Fé Pública firmada pelo representante legal da OSC, em papel timbrado, 

afirmando a veracidade das informações prestadas na documentação. 

- Caso a OSC não esteja habilitada de acordo com o Art. 38, serão solicitados documentos 

relacionados à Lei Federal 1309/2014 e ao Decreto Municipal 3374 de 10 de abril de 2017. 

Artigo 40º - Para a renovação do registro serão exigidos os seguintes documentos: 

- Ofício de solicitação de inscrição dirigido ao Presidente do conselho; 

- Cópia do estatuto atualizado devidamente registrado em cartório de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas, na forma da lei, onde deverão constar nas suas finalidades estatutárias, o 

atendimento a criança e ao adolescente; 

- Cópia da ata de eleição e posse dos membros da diretoria, atualizada e registrada em 

cartório; 

- Cópia do CNPJ, comprovando ser pessoa jurídica de direito privado, com sede e 

atividade preponderantes no Estado de São Paulo; 

- Declaração firmada pelo representante legal da OSC, em papel timbrado de que a mesma 

mantém todos os tipos de serviços prestados as pessoas de forma permanente sem 

discriminação de qualquer natureza, bem como cobrança de qualquer serviço; 

- Declaração firmada pelo representante legal da OSC, em papel timbrado, de que a 

mesma está em pleno e regular funcionamento há, no mínimo 01 (um) ano, cumprindo 

suas finalidades estatutárias e na qual conste a relação nominal, dados de identificação e 

endereço de todos os membros integrantes dos órgãos superiores da administração 

(Diretoria e Conselheiros);  

- Relatório das atividades desenvolvidas nos últimos 12 (doze) meses, com dados 

quantitativos e qualitativos (relação dos atendidos) relativos aos atendimentos prestados;  

- Plano Anual de Atividades para o ano vigente; 

- Declaração de Fé Pública firmada pelo representante legal da OSC, em papel timbrado, 

afirmando a veracidade das informações prestadas na documentação. 

- Caso a OSC não esteja habilitada de acordo com o Art. 38, serão solicitados documentos 

relacionados à Lei Federal 1309/2014 e ao Decreto Municipal 3374 de 10 de abril de 2017. 

Parágrafo Único. Os documentos acima especificados são obrigatórios e deverão ser 

protocolados no departamento de Protocolos da Prefeitura Municipal de Iracemápolis até 

o  últimodia útil de Fevereiro de cada ano, impreterivelmente, sob pena de terem seus 

certificados cancelados. 

Artigo 41° - O Certificado de Registro das Organizações da Sociedade Civil terá a 

validade de 01 (um) ano. 

§ 1º - Se houver quaisquer alterações no Plano Anual de Atividades, não importando o 

momento, deverá a organização comunicar de forma oficial ao CMDCA. 

§ 2º - O Plano de Atividades deverá especificar de forma detalhada todas as ações que 

serão desenvolvidas em cada regime. 

Capítulo VIII 

Do registro dos programas de atendimento 

Artigo 42º – O processo de inscrição dos programas de proteção e socioeducativos 

destinados a crianças e adolescentes, sendo eles oferecidos pelo Poder Público ou por 

Organizações da Sociedade Civil, será normatizado mediante resoluções específicas 

emanadas pelo Plenário. 

Artigo 43° – O registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

será emitido através de resolução específica para cada programa, especificando os regimes 

de atendimento e publicado no Diário Oficial do Município. 
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Parágrafo único: O registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente terá a validade de 02 (dois) anos. 

Artigo 44° – Todo registro poderá ser negado ou cancelado caso seja comprovada a 

ausência de uma das condições exigidas pelo art. 91 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Parágrafo único – O cancelamento de registro dar-se-á através de Resolução aprovada 

pelo Plenário e publicada no Diário Oficial do Município. 

Capítulo IX 

Das disposições gerais e transitórias 

Artigo45º – As despesas decorrentes do funcionamento do Conselho e de sua Secretaria 

Executiva correrão por conta de dotação orçamentária consignada no Gabinete do Prefeito. 

Artigo 46º – Para o exercício pleno de suas atribuições, o Conselho e sua Secretaria 

Executiva deverão manter permanente contato com os dirigentes dos órgãos da 

administração municipal, devendo ser asseguradas prioridades ao atendimento das 

solicitações encaminhadas pelo Conselho. 

Artigo 47º – A função de membro do Conselho é considerada de interesse público e 

relevante e não será remunerada. 

Artigo 48º – Os Conselheiros que exerçam cargos da Diretoria Executiva terão licença de 

acordo com a legislação eleitoral vigente, se vierem a concorrer a cargos eletivos na esfera 

municipal, estadual ou federal. 

Artigo49º – Os casos omissos deste Regimento Interno serão resolvidos mediante 

deliberação do Plenário. 

Artigo 50º – O presente Regimento Interno só será reformulado por deliberação de 5 

(cinco) dos seus membros, em sessão convocada especialmente para esse fim. 

Artigo 51º – O presente Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, 

será afixado, em caráter permanente e em local acessível aos seus membros e demais 

interessados. 

Artigo 52º – Revogam-se as disposições em contrário 

 

 


