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EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 002/2019 

 DA RESOLUÇÃO Nº 004/2019, DE 22 DE MARÇO DE  2019, DO EDITAL Nº 001/2019 

DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO 

CONSELHO TUTELAR DE AGUA BOA/MT. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Água Boa/MT – 

CMDCA, no uso de suas atribuições que lhes conferem a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de 

julho de 1990 - ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei Municipal nº. 1270 de 

09 de julho de 2015, que estabelece regras para composição e funcionamento do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e do Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, e revoga a Lei 1046/2009 e demais 

disposições anteriores em contrário.  

Considerando a Lei nº 13.824, de 9 de maio de 2019, que altera o art. 132 da Lei nº 8.069, 

de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), para dispor sobre a 

recondução dos conselheiros tutelares.  

Considerando o Art. 2º O art. 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), passa a vigorar com a seguinte redação: "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." (NR) 

Considerando que os mesmo deverão cumprir as mesma regras prevista no edital nº 

001/2019 do Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar de Água Boa/MT. 

 

Retifica o item 2.1: ONDE SE LIA: 

 

2. DO CONSELHO TUTELAR: 

 

2.1. 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, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 

(quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, mediante novo processo de escolha em 

igualdade de escolha com os demais pretendentes; vinculado administrativamente à 

Secretaria Municipal de Assistência Social; 

 

LEIA-SE:  
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2. DO CONSELHO TUTELAR: 

 

2.1. 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, escolhidos pela comunidade local para mandato de 04 

(quatro) anos, permitida recondução por novos processos de escola (Redação 

alterada pela Lei nº 13.824, de 2019),mediante novo processo de escolha em igualdade 

de escolha com os demais pretendentes; vinculado administrativamente à Secretaria 

Municipal de Assistência Social; 

 

EXCLUI o item 5.3 e as alíneas A e B - ONDE SE LIA: 

 

5. DOS IMPEDIMENTOS:  

5.3. É também impedido de se inscrever no Processo de Escolha unificado o membro do 

Conselho Tutelar que: 

a) tiver sido empossado para o segundo mandato consecutivo até o dia 10 de janeiro de 

2013; 

b) tiver exercido o mandato, em regime de prorrogação, por período ininterrupto superior 

a 04 (quatro) anos e meio. 

 

 

Todas as alterações serão disponibilizadas pela internet no site: www.aguaboa.mt.gov.br  

 Ficam as demais disposições do Edital inalteradas. 

 

  

 Água Boa, 13 de maio de 2019. 

 

 

 

Cátia Aparecida Gonçalves Tissiani  

PRESIDENTE DO CMDCA 
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