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A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 

DO ADOLESCENTE DE TRÊS FORQUILHAS – CMDCA/2019, no uso da 

atribuição que lhe é conferida pela Lei Municipal nº 1.419/2015, torna pública a 

seguinte retificação ao Edital supracitado, cujas alterações estão a seguir 

elencadas: 

1. No item 2.1, DO CONSELHO TUTELAR, subitem 2.1, ONDE SE LÊ: 

O conselho é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 

sociedade de zelar 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 condições com os demais pretendentes. 

 

Conforme Lei 13.824, 9 de maio de 2019, que altera o artigo 132 da Lei 

8069/1990, LEIA-SE:  

O conselho é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 

pela sociedade de zelar 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, mediante 

novo processo de escolha em igualdade de condições com os demais 

pretendentes. 

2. No item 5, DOS IMPEDIMENTOS, fica excluído o subitem 5.4, ONDE 
SE LÊ: 

É também impedido de se inscrever no processo de Escolha Unificado o membro 

do conselho Tutelar que:  



a) Tiver empossado para o segundo mandato consecutivo até o dia 10 de 

janeiro de 2020; 

b) Tiver exercido o mandato, em período consecutivo, ininterrupto superior a 

um mandato e meio, conforme o previsto no §3 da Resolução nº 204, de 

26 de março de 2019 do CEDICA-RS. 

 

3. No item 8, DA INSCRIÇÃO/ENTREGA DE DOCUMENTOS, subitem 
8.2, ONDE SE LÊ: 

A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmente na da presidente do 

COMDICA, na Prefeitura Municipal de Três Forquilhas, n Avenida dos 

Imigrantes, nº 4123, nesta cidade, das 8:00 horas às 11:30 e das 13:30 às 17:00, 

de segunda a sexta feira, a partir do dia 13 de maio de 2019 até o dia 25 de maio 

de maio de 2019. 

LEIA-SE: 

A inscrição dos candidatos será efetuada pessoalmente na da presidente do 

COMDICA, na Prefeitura Municipal de Três Forquilhas, n Avenida dos 

Imigrantes, nº 4123, nesta cidade, das 8:00 horas às 11:30 e das 13:30 às 17:00, 

de segunda a sexta feira, a partir do dia 13 de maio de 2019 até o dia 24 de maio 

de maio de 2019, excetuando-se o fim de semana. 

Os demais itens e subitens do citado Edital permanecem inalterados. 

 

Três Forquilhas/RS, 16 de maio de 2019. 

 

 

 

Julyana Sontag 

Presidente do COMDICA 

 


