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ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 001 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023

Cria o Comitê Municipal de Gestão Colegiada da 
Rede de Cuidado e de proteção Social de Criança e 
Adolescente Vítimas ou Testemunhas de Violência no 
âmbito do município de Recursolândia, nos termos da Lei 
13.431/2017 e Decreto Federal nº 9.603/2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RECURSOLÂNDIA, Estado do 
Tocantins, Senhor CARLOS VINICIUS BARBOSA DA SILVA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe confere o Art. 74, III da  Lei Orgânica, 

DECRETA:
Art. 1º - Fica instituído o Comitê Municipal de Gestão Colegiada da 

Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou 
Testemunhas de violência com a finalidade de monitorar, acompanhar e propor 
políticas públicas e estratégias que promovam e assegurem os direitos humanos 
de crianças e adolescentes vulneráveis às diversas formas de violência, bem como 
vítimas dessas violações, por meio de mecanismos que garantam a sua proteção 
enquanto direito fundamental e em respeito a cada fase de seu desenvolvimento, 
nos moldes da Lei Federal nº 13.431/2017 e Decreto Presidencial regulamentador 
nº 9.603/2018.

Paragrafo único – O Comitê ficará vinculado ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA) nos termos do Artigo 
9º, inciso I, do Decreto Presidencial 9.603/2018.

Art. 2º - Constitui objetivo precípuo do Comitê Municipal de Gestão 
Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes 
Vítimas ou Testemunhas de violência a promoção da integração das diversas 
políticas públicas e planos municipais afetos a promoção e defesa dos direitos 
de crianças e adolescentes, de forma a fortalecer ações intersetoriais voltadas ao 
enfrentamento de todas as formas de violência por meio de ações articuladas em 
conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(COMDICA).

Art. 3º - O Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado 
e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de 
violência, será composto por um(a) titular e um(a) suplente, a saber:

I – 02 (dois) representantes do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - um(a) titular e um(a) suplente;

II – 02 (dois) representantes do Conselho Tutelar - um(a) titular e 
um(a) suplente;

III – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal 
d e  A s s i s t ê n c i a  S o c i a l  – u m ( a )  t i t u l a r  e  u m ( a )  ( s u p l e n t e ) ;  

IV– 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento - 
um(a) titular e um(a) suplente;

V – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto - um(a) titular e um(a) suplente;

VI – 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Administração 
- um(a) titular e um(a) suplente;

VII – 02 (dois) representantes da Organização da Sociedade Civil - 
um(a) titular e um(a) suplente.

§1º - O Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de 
Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vitimas ou 
Testemunhas de violência, definirá um Coordenador para coordenação das 
atividades e um vice-coordenador para representá-lo sempre que necessário. 

§2º - O mandato dos representantes será de 2 (dois) anos podendo ser 
prorrogado por igual período.

 
§3º- Sempre que necessário, poderão ser criadas comissões temporárias ou 
permanentes para atender as demandas específicas, acompanhamentos e 
encaminhamentos.

 
§4º - Fica facultada a participação de representantes de outros órgãos públicos 
ou da sociedade civil, vinculados à temática de cuidado e de proteção social das 
crianças e adolescentes, não listados no caput deste artigo.

§5º - A indicação formal dos representantes titulares e suplentes do 
Comitê será encaminhada pelos respectivos órgãos públicos e organizações da 
sociedade civil, podendo ser substituídos a qualquer tempo, sendo a nominata 
publicada no Diário Oficial do município através de  Decreto municipal.  
 
§6º - A função de membro do Comitê e suas representações será considerada 
prestação de serviço público relevante e não será remunerada.

Art. 4º - As reuniões do Comitê Municipal de Gestão Colegiada da 
Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas 
ou Testemunhas de violência serão realizadas uma vez por mês, em datas 
previamente definidas pelos representantes, ou de acordo com a necessidade 
apresentada.

§1º - As reuniões poderão ser realizadas de forma presencial, online 
ou em formato híbrido.

§ 2º - Por deliberação unânime dos representantes, poderá ser reduzida 
a periodicidade das reuniões mensais a partir do segundo ano da sua constituição. 
 
§3º - As reuniões serão registradas mediante lista de presença e breve resumo 
dos assuntos tratados, bem como das deliberações tomadas.

Art. 5º - O financiamento das ações do Comitê Municipal de Gestão 
Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes 
Vítimas ou Testemunhas de violência serão custeadas pelos Fundos Municipais 
vinculados à criança e adolescente, assim como pela articulação com os demais 
órgãos e entidades participantes ou que possam contribuir efetivamente para o 
atendimento aos direitos de que trata este Decreto.

Art. 6º - O servidor nomeado para compor esse Comitê de Gestão 
Colegiada estará liberado das a suas atividades quando das reuniões e ações 
relativas ao cumprimento de seus deveres.

Art. 7º - O Comitê terá sua estrutura e funcionamento regulado 
oportunamente por Regimento Interno, a ser elaborado por seus membros.

Art. 8º - Os casos omissos no presente  Decreto serão avaliados 
pelo comitê de Gestão Colegiada e submetidos à Sessão Plenária do Conselho 
Municipal  dos Direitos da Criança e do Adolescente  (COMDICA).

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Recursolândia/TO, 01 de Fevereiro 
de 2023

CARLOS VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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RESOLUÇÃO Nº 001 DE 31 DE JANEIRO 2023

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO COMITÊ DE 
GESTÃO COLEGIADA DA REDE DE CUIDADO 
E DE PROTEÇÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES VÍTIMAS OU TESTEMUNHAS DE 
VIOLÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente de 
Recursolândia (COMDACRE) em Reunião Ordinária, realizada no dia 23 de 
Janeiro de 2023, presencialmente, e no uso de suas atribuições legais que lhe 
confere a Lei Municipal nº 45/2003 e em consonância com o Decreto Municipal 
001/2023 e,

CONSIDERANDO a Lei Federal n° 8.069/90 que dispõe sobre o 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

CONSIDERANDO a LEI 13.431/17, que Estabelece o Sistema 
de Garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de 
violência. 

CONSIDERANDO que o Decreto n° 9.603/2018, de 10 de dezembro 
de 2018 que regulamenta a Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o 
sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha 
de violência.

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir o Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado 
e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas 
de Violência no âmbito do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente de Recursolândia - COMDICARE.

Parágrafo Único – O COMDICARE definirá uma comissão interna 
composta por 04 Conselheiros, para a criação, acompanhamento e implementação 
do comitê.

Art. 2º - O Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e 
de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de 
Violência, será composto por 02 representantes, titular e suplente dos seguintes 
órgãos:

I - 02 (dois) representantes do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - um(a) titular e um(a) suplente;

II  – 02 (dois) representantes do Conselho Tutelar - um(a) titular e 
um(a) suplente;

III - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Assistência 
Social - um(a) titular e um(a) suplente;

IV - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal da Saúde e 
Saneamento - um(a) titular e um(a) suplente;

V - 02 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Desporto - um(a) titular e um(a) suplente;

VI - (dois) representantes da Secretaria Municipal de Administração 
- um(a) titular e um(a) suplente;

VII - 02 (dois) representantes da Organização da Sociedade Civil - 
um(a) titular e um(a) suplente.

§1° - Os respectivos órgãos terão um prazo máximo de 10 dias, a 
partir da publicação desta resolução, para encaminhar ao COMDICARE a 
indicação dos representantes titulares e suplentes, através de ofício contendo 
identificação, telefone e e-mail. As referidas indicações devem considerar o 
perfil técnico com a temática.

§2° - Em caso de vacância, o respectivo órgão ou entidade deverá no 
prazo máximo de 05 dias encaminhar nova indicação.

§3° - O Comitê poderá convidar entidades da sociedade civil, órgãos 
do setor público e privado para participação nas reuniões caso julgue pertinente. 

Art. 3º - O Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e 
de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de 
Violência, definirá um Coordenador para coordenação das atividades e responder 
pelo Comitê Gestor e um Vice Coordenador para representá-lo quando necessário.

Parágrafo Único  - A Coordenação do Comitê Municipal de Gestão 
Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social das Crianças e dos 
Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de Violência, deverá preferencialmente 
ser realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 4° - Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social, 
prover a estrutura e os recursos necessários para o funcionamento do Comitê.

Art. 5º - As reuniões do Comitê Municipal de Gestão Colegiada da 
Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas 
ou Testemunhas de violência, serão realizadas uma vez por mês, em datas 
previamente definidas pelos representantes, ou de acordo com a necessidade 
apresentada.

§1º - As reuniões poderão ser realizadas de forma presencial, online 
ou em formato híbrido.

§2º - Por deliberação unânime dos representantes, poderá ser reduzida 
a periodicidade das reuniões mensais a partir do segundo ano da sua constituição. 
 
§3º - As reuniões serão registradas mediante lista de presença e breve resumo 
dos assuntos tratados, bem como das deliberações tomadas.

Art. 6º - Cabe ao Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e 
de Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, conforme 
Art. 9º, do Decreto Presidencial n.º 9.603/2018:

I - articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da 
rede intersetorial, além de colaborar para a definição dos fluxos de atendimento 
e o aprimoramento da integração do referido comitê; 

II - definir o fluxo de atendimento, observados os seguintes requisitos: 
a) os atendimentos à criança ou ao adolescente serão feitos de maneira 

articulada; 
b) a superposição de tarefas será evitada; 
c) a cooperação entre os órgãos, os serviços, os programas e os 

equipamentos públicos será priorizada; 
d) os mecanismos de compartilhamento das informações serão 

estabelecidos;
e) o papel de cada instância ou serviço e o profissional de referência 

que o supervisionará será definido; e 
III - criar grupos intersetoriais locais para discussão, acompanhamento 

e encaminhamento de casos de suspeita ou de confirmação de violência contra 
crianças e adolescentes. 

§1º - O atendimento intersetorial poderá conter os seguintes 
procedimentos: 

I - acolhimento ou acolhida; 
II - escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção; 
III - atendimento da rede de saúde e da rede de assistência social; 
IV - comunicação ao Conselho Tutelar; 
V - comunicação à autoridade policial; 
VI - comunicação ao Ministério Público; 
VII - aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar, caso 

necessário.
VIII - Promover campanhas de conscientização da sociedade, com 

identificação das violações de direitos e garantias de crianças e adolescentes e 
a divulgação dos serviços de proteção e dos fluxos de atendimento, como forma 
de evitar a violência institucional (art. 13, parágrafo único, da Lei 13.431/2017);

§2°- Os fluxos devem apontar as obrigações de cada órgão ou entidade 
envolvida e as responsabilidades compartilhadas, com o propósito de assegurar 
que a escuta especializada seja de forma qualificada e sob as diretrizes da não-
revitimização e do respeito à condição da vítima, incluindo a não obrigatoriedade 
de seu depoimento.

§3º - Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, 
as informações coletadas junto às vítimas, aos membros da família e a outros 
sujeitos de sua rede afetiva, por meio de relatórios, em conformidade com o 
fluxo estabelecido, preservado o sigilo das informações.

§4º - Poderão ser adotados outros procedimentos, além daqueles 
previstos neste artigo, quando o profissional avaliar, no caso concreto, que haja 
essa necessidade.

Art. 7º - O financiamento das ações do Comitê Municipal de Gestão 
Colegiada da Rede de Cuidado e de Proteção Social de Crianças e Adolescentes 
Vítimas ou Testemunhas de violência, serão custeadas pelos Fundos Municipais 
vinculados à criança e adolescente, assim como pela articulação com os demais 
órgãos e entidades participantes ou que possam contribuir efetivamente para o 
atendimento dos direitos de que trata esta resolução.

Art. 8º - O servidor nomeado para compor esse Comitê de Gestão 
Colegiada estará liberado das suas atividades, quando das reuniões e ações 
relativas cumprimento de seus deveres. 

Art. 9º - O Comitê terá sua estrutura e funcionamento regulado 
oportunamente por Regimento Interno, a ser elaborado por seus membros.

Art. 10º -  O Comitê de Gestão Colegiada fará a inclusão em seu Plano 
de Trabalho, das capacitações para a rede de proteção e para toda a sociedade, 
no sentido preventivo e protetivo. 

Art. 11º - Os casos omissos na presente Resolução serão avaliados pelo 
Comitê de Gestão Colegiada e submetidos à Sessão Plenária do COMDICARE.

Art. 12º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Recursolândia, aos 01 de fevereiro 2023.

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – COMDICARE.

CLAUDIRENE BATISTA COSTA
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