
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BANNACH – PA 

Instituído pela Lei Municipal nº 210 de 16 de Junho 2015. 

 

 
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 005/2019 de 04 de junho de 2019 

Dispõe sobre alterações do art. 7 dos 

impedimentos, do edital Nº001/2019, que 

regulamenta o Processo de Escolha em data 

unificada dos membros do Conselho Tutelar 

do Município de Bannach/PA, disciplinado 

pela Lei nº 8.069 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente, pela Lei Municipal nº 210/2015. 

 A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA de Bannach – PA, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na 

Lei Municipal nº 210 de 16 Junho 2015, que regula a constituição e o funcionamento do 

CMDCA, amparado na Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 – ECA. 

 CONSIDERANDO os termos da resolução Nº 001/2019 CMDCA que criou e 

estabeleceu responsabilidades da comissão especial em epígrafe. 

                              CONSIDERANDO que o art. 132 do ECA, 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 1 (uma) recondução, mediante novo processo 

de escolha. (Redação dada pela Lei nº 12.696, de 2012), de acordo com a Lei n. 13.824/2019, 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 mediante novos processos de escolha, permite a 

recondução ilimitada dos membros do Conselho Tutelar; 

                            CONSIDERANDO que o art. 3° da Lei n. 13.824/2019, por sua vez,        que a 

legislação tem aplicabilidade imediata aos processos de escolha de Conselheiros Tutelares em 

andamento; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Anular o Art. 9.10.4., do edital Nº001/2019, considerando ao disposto no art. 132 do ECA, de 

acordo com a Lei n. 13.824/2019, mediante novos                                            

ilimitada dos membros do Conselho Tutelar;  

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
 

Bannach - PA, 04 de junho de 2019. 

 

_________________________________________ 

Iara Rodrigues Lemes 

Presidente do CMDCA de Bannach 

 


