PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR
EDITAL CMDCA Nº 003/2019
RETIFICAÇÃO
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA
de Itarana/ES, no uso das atribuições conferidas por Regimento Interno e pela Lei Municipal
nº 1.149/15, com base na Lei Federal n. 13.824, de 9 de maio de 2019, que altera a redação
do art. 132 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a fim de constar no referido
dispositivo a recondução ilimitada dos membros do Conselho Tutelar, mediante novos
processos de escolha faz pública as seguintes retificações no subitem 5.1 do item 5, no
subitem 7.9 do item 7, no subitem 8.3 do item 8, e no Anexo III, no Edital CMDCA Nº.
001/2019:
5 – DO CONSELHO TUTELAR
ONDE SE LÊ
5.1 – O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo
composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, conforme a Lei Municipal
nº 1.149/15, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida
uma recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de condições com os
demais pretendentes.
LEIA SE
5.1 – O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, sendo
composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cinco) suplentes, conforme a Lei Municipal
nº 1.149/15, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 (quatro) anos,
permitida recondução por novos processos de escolha, mediante novo processo de
escolha em igualdade de condições com os demais pretendentes.
7 – DA JORNADA DE TRABALHO, DA REMUNERAÇÃO, DOS DIREITOS E
VANTAGENS
ONDE SE LÊ
7.9 – O mandato dos Conselheiros Tutelares será de 04 (quatro) anos, permitida uma
recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de condições com os
demais pretendentes.
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LEIA SE
7.9 – O mandato dos Conselheiros Tutelares será de 04 (quatro) anos, permitida
recondução, mediante novo processo de escolha em igualdade de condições com os
demais pretendentes.
8 – DOS IMPEDIMENTOS
ONDE SE LÊ
8.3 – Estão impedidos de participar do processo de escolha:
a) aqueles que não preencham as exigências previstas no art. 133 da Lei Federal
n° 8.069/90 e no art. 41 da Lei Municipal n° 1.149/15;
b) os Conselheiros Tutelares que tiverem exercido a função por dois mandatos
consecutivos ou que tiveram o mandato estendido/prorrogado;
c) os Conselheiros Tutelares titulares que tiverem exercido a função por período
consecutivo superior a um mandato e meio;
LEIA SE
8.3 – Estão impedidos de participar do processo de escolha:
8.3.1 – aqueles que não preencham as exigências previstas no art. 133 da Lei Federal n°
8.069/90 e no art. 41 da Lei Municipal n° 1.149/15;
ANEXO III - DO EDITAL CMDCA Nº. 001/2019 – FICHA DE INSCRIÇÃO – CARGO DE
NÍVEL MÉDIO
O anexo III – do Edital CMDCA Nº. 001/2019 – DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA passa a valer conforme a redação do anexo I deste Edital CMDCA Nº
003/2019.
Permanecem inalterados os demais incisos, regras e condições, inclusive quanto aos
prazos de inscrição, constantes no Edital CMDCA Nº 001/2019 e no Edital CMDCA –
retificação Nº 002/2019.
Publique-se.
Itarana/ES, 13 de maio de 2019.

FRANCISCO MARTINELLI BERGAMASCHI
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Itarana/ES
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ANEXO I
EDITAL CMDCA Nº 003/2019
PROCESSO DE ESCOLHA EM DATA UNIFICADA PARA MEMBROS DO
CONSELHO TUTELAR - QUADRIÊNIO 2020/2023

RETIFICAÇÃO

DECLARAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA

Eu, ___________ (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, nº do doc. de identidade),
candidato a Conselheiro Tutelar do Município de Itarana/ES, para o quadriênio 2020/2023,
nos termos do subitem 6.1, alínea i, do Edital CMDCA Nº 001/2019, DECLARO que uma
vez eleito e empossado prestarei dedicação exclusiva às atividades de Conselheiro Tutelar
sob pena de perda do mandato.

Itarana/ES, _____ de ________________ de 2019.

_____________________________________
Assinatura do Candidato
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