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RESOLUÇÃO CMDCA Nº 004/2019 de 28 de maio 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. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Alterar o artigo Art. 7, do edital Nº 001/2019, passando a ter a seguinte 

redação: 

Art. 7. São impedidos de servirem ao mesmo Conselho Tutelar: 

cônjuges, conviventes, companheiros, ascendentes e 

descendentes, sogro (a) e genro ou nora, irmãos, cunhados 

durante o cunhadio, tio (a) e sobrinho (a), padrasto ou madrasta 

e enteado (a), ou parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto no 

art.140, da Lei nº 8.069/90 e art. 15, da Resolução nº 170/2014, 

do CONANDA; 

I – Na hipótese de candidatos/as com grau de parentesco que 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA  

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BANNACH – PA 

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

 

 

trata o caput deste artigo sejam eleitos/as, para fins de 

homologação de investidura no cargo apenas um/a poderá 

assumir o cargo de efetivo. Para fins de defnição assumirá 

aquele/aquela que alcançar maior número de votos recebidos no 

dia da votação; 

II – Havendo empate, será aclamado vencedor o candidato que 

tiver obtido o maior número de pontos no teste escrito; 

III - persistindo o empate, será aclamado vencedor o candidato 

de maior idade; 

III – persistindo ainda, será aclamado o candidato que comprove 

mais tempo de serviço com trabalhos voltados para garantia de 

direitos de crianças e adolescentes através dos documentos 

apresentados no ato da inscrição. 

§ 1º Equanto persistir dentre os titulares vínculo de parentesco 

com suplente, este não poderá assumir a titularidade ainda que 

em qualquer hipotese de afastamento temporário do titular, por 

férias, licenças nem outro recebido em razão da função pública; 

 
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, 28 de maio de 2019. 

 

 

 

_________________________________________ 

Iara Rodrigues Lemes 

Presidente do CMDCA de Bannach 
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