
 

 

 

 

 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº. 002/2019 – CONSELHO TUTELAR 

 

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE DE JACIARA-MT – CMDCA/2019, no uso da atribuição que lhe é conferida pela 

Lei nº 8.069/1990 e pela Lei Municipal nº. 1.180, de 22 de julho de 2009, faz publicar o Edital de 

Retificação n°. 001/2019 referente ao Processo de escolha em data unificada para membros do 

Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023, visando atender o princípio da publicidade. 

 

 RESOLVE: 

 

 Retificar o item 2, do Cronograma Referente ao EDITAL nº. 001/2019 do CMDCA 

passando a viger com a seguinte redação e datas: 

 

 

2. DO CONSELHO TUTELAR 

O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é encarregado de 

zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

“Art. 132. Em cada Município e em cada Região Administrativa do Distrito Federal haverá, 

no mínimo, 1 (um) Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, 

composto de 5 (cinco) membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 (quatro) 

anos, permitida recondução por novos processos de escolha.” 

O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar deverá observar as seguintes 

diretrizes: 

O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para membros titulares 

e 5 (cinco) vagas para seus consequentes suplentes; 

A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, em 

conformidade como disposto editada pelo CONANDA; O Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente - CMDCA deverá criar uma Comissão Especial, instituída por meio de 



 

 

publicação em Diário Oficial ou equivalente, de composição paritária entre conselheiros 

representantes do governo e conselheiros da sociedade civil, para a realização do primeiro 

Processo de Escolha em Data Unificada dos membros do Conselho Tutelar; O Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições, publicará Editais 

específicos no Diário Oficial ou meio equivalente, para cada uma das fases do processo de 

escolha de conselheiros tutelares, os quais deverão dispor sobre: 

– a documentação exigida aos candidatos para que possam concorrer no processo 

eleitoral; 

– as regras do Processo de Escolha em Data Unificada, contendo as condutas permitidas e 

vedadas aos candidatos; 

– as sanções previstas aos candidatos no caso de descumprimento das regras do 

Processo de Escolha em Data Unificada; 

– a regulamentação quanto as fases de impugnação, recurso e outras do Processo de 

Escolha Em Data Unificada; e as vedações. 

 

 

Retificar o item 4, do Cronograma Referente ao EDITAL DE RETIFICAÇÃO nº. 001/2019 

do CMDCA passando a viger com a seguinte redação e datas: 

 

 

4. DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DOS DOCUMENTOS: 

 A participação no presente Processo de Escolha em Data Unificada iniciar-se-á pela 

inscrição por meio de requerimento impresso, e será efetuada no prazo e nas condições 

estabelecidas neste Edital;  

 A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmente na sede do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaciara-MT a Rua Jurucê, nº 1227, Bairro Centro, 

das 08h às 11hrs e das 13h às 17h do dia 02/05 a 30/05/2019; 

 Ao realizar a inscrição, o candidato deverá, obrigatoriamente e sob pena de indeferimento 

de sua candidatura, apresentar original e cópia dos seguintes documentos: 

a) 1 Foto 3x4  

b) Comprovante de residência 

Carteira de identidade ou documento equivalente; 

c) Título de eleitor, com o comprovante de votação ou justificativa nas 04 (quatro) últimas 

eleições; 

d) Certidões negativas cíveis e criminais que comprovem não ter sido condenado ou estar 

respondendo, como réu, pela prática de infração penal, administrativa, ou conduta incompatível 

com a função de membro do Conselho Tutelar; 



 

 

e) Em sendo candidato do sexo masculino, certidão de quitação com as obrigações militares; 

 A falta ou inadequação de qualquer dos documentos acima relacionados será 

imediatamente comunicada ao candidato, que poderá supri-la até a data-limite para inscrição de 

candidaturas, prevista neste Edital; 

 Os documentos deverão ser entregues em duas vias para fé e contrafé; 

Documentos digitalizados serão considerados válidos, desde que também apresentados os 

originais ou existentes apenas em formato digital; 

Eventuais entraves à inscrição de candidaturas ou à juntada de documentos devem ser 

imediatamente encaminhados ao CMDCA e ao Ministério Público; 

As informações prestadas e documentos apresentados por ocasião da inscrição são de 

total responsabilidade do candidato. 

 

 

Retificar o item 11, do Cronograma Referente ao EDITAL nº. 001/2019 do CMDCA 

passando a viger com a seguinte redação e datas: 

 

 

11.  DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

A Comissão Especial procederá à análise da documentação exigida prevista na Resolução 

e no Edital publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

A análise dos documentos será realizada no prazo de 5 (cinco) dias após o encerramento 

do prazo para recebimento da documentação. 

 

- DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados a participar do processo 

de escolha, no prazo de 05 (cinco) dias, qualquer cidadão maior de 18 anos e legalmente capaz 

poderá requerer a impugnação do postulante, em petição devidamente fundamentada. 

Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante será excluído 

sumariamente do Processo de Escolha em Data Unificada, sem prejuízo do encaminhamento dos 

fatos à autoridade competente para apuração e a devida responsabilização legal. 

Todos os prazos e datas devem ser adequados de acordo com realidade do município. Em 

caso de prorrogação do Edital deverá ser republicado indicando novo calendário para cada fase 

certame, exceto o dia 06 de outubro de 2019, data do Processo de Escolha Unificada. 

O candidato impugnado terá 03 (três) dias após a data de publicação da lista dos 

habilitados e não habilitados para apresentar sua defesa. 

Após análise da documentação pela Comissão Especial será publicada a lista dos 

candidatos habilitados a participarem do Processo de Escolha em data Unificada, que ocorrerá no 



 

 

dia 06 de outubro de 2019. 

No dia 22 de julho de 2019, será publicada a lista de candidatos habilitados e não 

habilitados para o certame. 

O candidato não habilitado terá o prazo de 03 (três) dias após a data da publicação para 

apresentar recurso a Comissão Especial do Processo de Escolha em Data Unificada. 

 

 

Jaciara, 17 de Maio de 2019. 

 

 

 
Rosenete Lemes de Almeida 

Presidente do CMDCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


