
RETIFICAÇÃO nº 2 do EDITAL nº 001/2019/CMDCA  -  
ELEIÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR 

 
 

A Presidente do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Braço do Trombudo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas 
atribuições legais, e conforme orientação do Ministério Público, através do 
Ofício nº 0401/2019/01PJ/TRO, em razão da sanção da Lei nº 13.824/2019 
Notícia de Fato nº 01.2019.00009992-5: 

 
RESOLVE: 

 
1. Inserir item 1.11, onde se lê que fica permitida a recondução dos 
membros do Conselho Tutelar, independentemente do tempo de mandato 
efetivamente exercido. 
 
2. Suprimir o item 4 do Edital nº 001/2019, bem como seu conteúdo.  
 
3. Reabrir o prazo de inscrição para candidatos ao cargo de Conselheiro 
Tutelar, conforme Edital nº 001/2019 em 5 dias úteis, a contar da data de 
publicação desta retificação.  
 

4. Conforme alterações anteriores, o item 12. DO CALENDÁRIO, fica com a 
seguinte redação: 

 
12.1 Calendário simplificado da inscrição para o processo de escolha dos 
membros do Conselho Tutelar: 
 
Data Etapa 
09/04/2019 Publicação do Edital 
22/04 a 
24/05/2019 

Prazo para registro das candidaturas 

27 a 30/05/2019 Análise do pedido de registro das candidaturas, pela 
CEE. 

06/06 a 12/06 Reabertura das inscrições, conforme orientação 
Ministério Público. 

14/06/2019 Publicação da relação dos candidatos inscritos, deferidos 
e indeferidos, pela CEE. 

17 e 18/06/2019 Prazo para interposição de recurso junto a CEE, ao 
candidato inabilitado 

19/06/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos 
interpostos pelos candidatos 

24 a 27/06/2019 Prazo ao candidato indeferido proceder interposição de 
recurso junto ao CMDCA. 

28/06/2019 Publicação, pelo CMDCA, do resultado dos recursos 



interpostos pelos candidatos, bem como, de edital 
informando o nome de todos os candidatos cuja inscrição 
foi deferida. 

01 a 05/07/2019 Prazo para impugnação das candidaturas junto a CEE, 
pela população geral. 

08/07/2019 Publicação da lista dos candidatos impugnados pela 
população e avaliados pela CEE 

09 e 10/07/2019 Prazo aos candidatos impugnados para interposição de 
recurso junto a CEE. 

11/07/2019 Publicação, pela CEE, do resultado dos recursos 
interpostos pelos candidatos 

12 a 17/07/2019 Prazo aos candidatos impugnados pela CEE, para 
interposição de recurso junto a CMDCA. 

18/07/2019 Publicação da lista dos candidatos aptos a participar da 
capacitação e prova. 

20 e 21/07/2019 Capacitação dos candidatos e aplicação da prova. 
28/07/2019 Realização da prova 
12/08/2019 Divulgação dos resultados 
13 e 14/08/2019 Recurso dos candidatos não aprovados 
19/08/2019 Publicação do resultado final da prova pelo CMDCA 
05/09/2019 Divulgação dos locais e votação  
05/09/2019 Sessão de apresentação dos candidatos habilitados 
06/10/2019 Eleição 
07/10/2019 Publicação da apuração  
10/01/2020 Posse 
 
5. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente – CMDCA, através de sua Comissão Organizadora , 
conforme Resolução nº 021/2019 de 10/04/2019. 
 
Braço do Trombudo(SC) em 06 de junho de 2019. 
 
 

Joice Muniz da Costa Marangoni 
Presidente do CMDCA/BT 

 
 
 

 
 

 


