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RESOLUÇÃO Nº 14/2013 

 

 

Dispõe sobre a regulamentação e funcionamento 

do Grupo Gestor da Rede de Atendimento à 

Criança e ao Adolescente de Rio do Sul-SC.  

 

 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do Sul-SC, 

criado pela Lei Municipal nº. 2.947 de 09/12/94, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por lei, garantindo o Princípio da Prioridade Absoluta, sendo este 

constitucional previsto no artigo 227 da CF e também com previsão no artigo 4º. Da Lei 

8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e 

 

Considerando a necessidade de instituir uma organização municipal eficaz, capaz de 

articular a rede de atendimento à criança e ao adolescente de Rio do Sul-SC conforme a 

suas demandas; 

 

Considerando a necessidade de apoio ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente de Rio do Sul-SC no que tange às demandas da política de atendimento 

municipal para deliberações necessárias; 

 

Considerando a importância de articulação entre as diferentes políticas públicas de 

atendimento buscando a otimização dos recursos públicos, a complementariedade das 

ações, a agilidade de atendimento e a eficácia dos serviços prestados à população; 

 

Considerando que desde o ano de 2009 a prática de reuniões intersetoriais 

denominadas por Grupo Gestor da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente de 

Rio do Sul-SC carece de regulamentação e normatização para sua legitimidade; 

 

RESOLVE: 

           

Art. 1º - Regulamentar o Grupo Gestor da Rede de Atendimento à Criança e ao 

Adolescente de Rio do Sul-SC, por tempo indeterminado, enquanto justificada sua 

importância.  

 

Art. 2º - O Grupo Gestor da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Rio do 

Sul-SC estará subordinado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente de Rio do Sul-SC. 

 



. 
 

Art. 3º - O Grupo Gestor da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Rio do 

Sul-SC será formado por representantes de organizações governamentais e não 

governamentais nomeados pelo representante legal da instituição, sendo que as 

instituições públicas ou privadas poderão ser convocadas pelo CMDCA caso necessário 

à garantia de direitos de crianças e adolescentes. 

 

Art. 4º - Cada instituição terá dois representantes, com poder deliberativo referente à 

área de atuação de atendimento à criança e ao adolescente de Rio do Sul. 

 

Art. 5º - As reuniões serão minimamente mensais, com a seguinte organização: 

I. Calendário fixo para as reuniões mensais, determinado na primeira reunião 

anual; 

II. Pauta prévia com os assuntos a serem tratados; 

III. Registro das presenças em livro próprio; 

IV. Registro em ata dos assuntos e respectivas decisões. 

 

Art. 6º - O Grupo Gestor da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Rio do 

Sul-SC terá autonomia para elaboração do seu plano de trabalho anual, que deverá 

considerar prioritariamente as demandas pontuadas pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente de Rio do Sul-SC, bem como ser apreciado e 

aprovado pelo referido conselho de direitos. 

 

Art. 7º O Grupo Gestor da Rede de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Rio do 

Sul-SC terá um coordenador e um secretário, eleitos por maioria simples dos presentes 

na primeira reunião anual, sendo que o tempo de permanência na função será de um 

ano, salvo impossibilidade justificada e aceita pelo Grupo, que terá autonomia para a 

substituição.  

 

Art. 8º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.  

 

 

 

Rio do Sul, 12 de setembro de 2013. 

 

CLAUDIA MARA FRONZA DA SILVA 

 

PRESIDENTE – CMDCA – RIO DO SUL-SC. 

 


