
 

   
CMDCA – NIOAQUE

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EDITAL Nº 004/CMDCA/2019 

RETIFICA  O  EDITAL  Nº  002/CMDCA/2019,

QUE INSTAURA PROCESSO DE ESCOLHA

PARA  COMPOSIÇÃO  DOS  MEMBROS  DO

CONSELHO  TUTELAR,  TITULARES  E

SUPLENTES PARA O PERIODO 2020/2024. 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente –

CMDCA de Nioaque/MS, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº

8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações e das Leis

Municipais nº. 2428/2014, Lei nº 2531/2019 e com suas alterações, faz publicar o

Edital  de Convocação para o Processo de Escolha para membros do Conselho

Tutelar, Titulares e Suplentes, de acordo com a legislação pertinente e o disposto

neste Edital. 

9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO / ENTREGA DOS DOCUMENTOS 

9.2.1 - De acordo com a alteração da Lei 2531/2019 pela Lei Federal nº 13.824 de

09 de maio de 2019, as inscrições para recondução dos Conselheiros Tutelares,

será no dia 05 de junho de 2019, das 07h às 13h, pessoalmente, na Sala dos

Conselhos, sito à Av. XV de Novembro, nº 1035, Centro, telefone (67) 3236 1804,

de acordo com o Edital publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança

e do Adolescente deste Município;

10. DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

Onde se lia:

10.1. A análise da documentação proceder-se-á nos termos previstos nos itens 6.1,

6.2. e 6.3 que trata da Competência da Comissão do Processo de Escolha; 

10.2. A Comissão do Processo de Escolha publicará no meio de comunicação, no

prazo  de  até  10  (dez)  dias  corridos,  a  relação  dos  candidatos  habilitados  a

participarem das demais etapas. 
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10.3. Dois dias corridos após a publicação da lista dos candidatos habilitados e dos

inabilitados,  os  candidatos  poderão  interpor  recurso  dirigido  à  Comissão  do

Processo de Escolha, devidamente fundamentado.

10.4. A Comissão do Processo de Escolha decidirá os recursos no prazo de três

dias corridos, de maneira fundamentada.

10.5.  A Comissão  do  Processo  de  Escolha  publicará,  após  dois  dias  úteis  da

decisão sobre os recursos, a lista dos candidatos com inscrição deferida, em ordem

alfabética, no site da Prefeitura e no meio de comunicação.

Lê-se:

10.1. Após a alteração da Lei 2531/2019 a análise da documentação de inscrição

de recondução dos Conselheiros Tutelares proceder-se-á nos termos previstos nos

itens  6.1,  6.2.  e  6.3  que  trata  da  Competência  da  Comissão  do  Processo  de

Escolha; 

10.2. A Comissão do Processo de Escolha publicará no meio de comunicação, no

prazo de até 24 horas (vinte quatro horas), a relação dos candidatos habilitados a

participarem das demais etapas. 

10.3.  Após  24  horas  da  publicação  da  lista  dos  candidatos  habilitados  e  dos

inabilitados,  os  candidatos  poderão  interpor  recurso  dirigido  à  Comissão  do

Processo de Escolha, devidamente fundamentado.

10.4. A Comissão do Processo de Escolha decidirá os recursos no prazo de 24

horas, de maneira fundamentada.

10.5. A Comissão do Processo de Escolha publicará, após 24 horas da decisão

sobre  os  recursos,  a  lista  dos  candidatos  com  inscrição  deferida,  em  ordem

alfabética, no site da Prefeitura e no meio de comunicação.

11. DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS 

Onde se lia:

11.1. A partir da publicação da lista dos candidatos habilitados a participarem do

Processo de Escolha, no prazo de 02 (dois) dias úteis, qualquer cidadão maior de
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18 anos e legalmente capaz poderá apresentar a impugnação à candidatura, em

petição devidamente fundamentada;

11.2. A Comissão do Processo de Escolha deverá publicar, no prazo de 01 (um) dia

útil  após  o  prazo  de  apresentação  das  impugnações,  a  lista  dos  candidatos

impugnados;

11.3. O candidato impugnado terá 02 (dois) dias úteis após a publicação da lista

dos candidatos impugnados, para apresentar sua defesa;

11.4.  A Comissão  do  Processo  de  Escolha  deverá  decidir  as  impugnações  às

candidaturas, no prazo de 02 (dois) dias úteis após o prazo de apresentação da

defesa pelos candidatos, publicando lista definitiva dos candidatos habilitados.

Lê-se::

11.1. A partir da publicação da lista dos candidatos habilitados a participarem do

Processo de Escolha, no prazo de 24 horas, qualquer cidadão maior de 18 anos e

legalmente  capaz  poderá  apresentar  a  impugnação  à  candidatura,  em  petição

devidamente fundamentada;

11.2. A Comissão do Processo de Escolha deverá publicar, no prazo de 01 (um) dia

útil  após  o  prazo  de  apresentação  das  impugnações,  a  lista  dos  candidatos

impugnados;

11.3. O candidato impugnado terá 01 (um) dia útil após a publicação da lista dos

candidatos impugnados, para apresentar sua defesa;

11.4.  A Comissão  do  Processo  de  Escolha  deverá  decidir  as  impugnações  às

candidaturas,  no prazo de 01 (um) dia  úteis após o prazo de apresentação da

defesa pelos candidatos, publicando lista definitiva dos candidatos habilitados.

NIOAQUE-MS, 03 de junho de 2019. 

OZINÉIA MARTINS DOS SANTOS
Presidente do CMDCA
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CRONOGRAMA REFERENTE AO

EDITAL 004/2019 DO CMDCA DE NIOAQUE/MS.

EVENTOS BASICOS DATAS

Alteração Lei na Câmara Municipal 30/05/2019
Publicação  do  Edital  no  meio  de
comunicação local

04/06/2019

Inscrições na Sala dos Conselhos, sito a
Av. XV de Novembro, 1035, Centro, das
07h às 13h (item 9.2)

05/06/2019

Análise dos Requerimentos de inscrições
(item 10.1)

06 e 07/06/2019

Publicação da lista  dos candidatos com
inscrições deferidas no site da Prefeitura
e no meio de comunicação (item 10.2)

10/06/2019

Prazo para recurso (item 10.3) 11/06/2019
Análise dos recursos (item 10.4) 12/06/2019
Publicação da lista  dos candidatos com
inscrição  deferida,  em  ordem  alfabética
no  meio  de  comunicação,  após
julgamento dos recursos (item 10.5)

23/06/2019

Apresentação  das  Impugnações  às
candidaturas (item 11.1)

24/06/2019

Publicação  da  lista  de  candidatos
impugnados  (item 11.2)

25/06/2019

Prazo  para  Defesa  do  candidato  às
impugnações (item 11.3)

26/06/2019

Decisão das impugnações e Publicação
da  lista  definitiva  dos  candidatos
habilitados (item 11.4)

27/06/2019

Divulgação  do  local,  data  e  horário  de
realização do Exame de Conhecimento,
no  site  da  Prefeitura  e  no  meio  de
comunicação.

30/06/2019

Realização do Exame de Conhecimento
Específico (12.1)

30/06/2019

Divulgação do Gabarito no site da
Prefeitura (12.4)

01/07/2019

Prazo para recurso (item 12.5) 02 a 03/07/2019

Análise dos recursos (item 12.6) 04 a 08/07/2019

Publicação da lista dos candidatos
aprovados no Exame de Conhecimento e
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habilitados para o pleito no site da

Prefeitura no meio de comunicação (item
12.7)

10/07/2019

Reunião com os candidatos aptos para o
pleito com divulgação de regras para a

Campanha Eleitoral
12/07/2019

Realização do PLEITO (item 13.2) 06/10/2019

Divulgação do resultado do pleito, por
meio de publicação no site da Prefeitura

e no meio de comunicação, com os
nomes dos candidatos escolhidos, em

ordem de classificação (item 13.11)

08/10/2019

Prazo para recurso (item 13.13) 09 a 10/10/2019

Análise dos recursos e decisão da
Comissão (item 13.13)

14 a 16/10/2019

Prazo de recurso ao CMDCA (item 13.14) 17 e 18/10/2019

Decisão do CMDCA (item 13.14) 21 e 22/10/2019

Divulgação da lista definitiva dos 
candidatos eleitos, no site da Prefeitura e
no meio de comunicação, para 
diplomação e posse.

23/10/2019

Formação dos Conselheiros Tutelares
Titulares e Suplente eleitos

11/2019

Publicação da data da Diplomação e
Posse, no site da Prefeitura e no meio de

comunicação.
18/10/2019

DIPLOMAÇÃO E POSSE (item 16.1) 10/01/2019


