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EDITAL Nº 02/2019 DO CMDCA DE VISCONDE DO RIO BRANCO-MG 
 

Dispõe sobre a convocação para 

aPosse dos novos Conselheiros  

Tutelares do Município de 

Visconde do Rio Branco - MG. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Município de Visconde do Rio Branco-MG – CMDCA/VRB, no uso de suas 

atribuições legais, conforme preconiza a Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, a Lei Estadual nº 21.163/2014, a Resolução nº 152/2012 e a 

Resolução no 170/2014, ambas expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CONANDA, e a Lei Municipal nº. 606/2001 

modificada pela Lei nº. 1.153/2013, em cumprimento ao disposto no item 11.4.1 

do Edital 01-2019, torna público a Posse dos Membros do Conselho Tutelar para 

o quatriênio 2020-2023, sendo realizado sob a tutela do Executivo Municipal. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1.1. A cerimonia de Posse dos novos membros do Conselho Tutelareleitos no 

Processo Unificado de Escolha realizado em 06 de outubro de 2019, pelo 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Visconde 

do Rio Branco-MG e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

ocorrerá no dia 10 de janeiro de 2020, às 08:00hs, no Prédio da Prefeitura 

Municipal de Visconde do Rio Branco, situadaà Praça 28 de Setembro, 

nº.317, Centro. 

 

1.2. Se, na data da posse, o candidato estiver impedido de assumir as 

funções em razão do cumprimento de obrigações ou do gozo de 

direitos decorrentes da sua relação de trabalho anterior, ou ainda na 

hipótese de comprovada prescrição médica, a sua entrada em exercício 

será postergada para o primeiro dia útil subsequente ao término do 

impedimento. 

 

1.3.  No momento da posse, o escolhido assinará documento no qual conste 

declaração de que não exerce atividade incompatível com o exercício 

da função de conselheiro tutelar e ciência de seus direitos e deveres, 

observadas as vedações constitucionais. 
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1.4. O candidato eleito que, por qualquer motivo, manifestar a inviabilidade 

de tomar posse e entrar em exercício, nesse momento, poderá requerer 

a sua dispensa junto ao CMDCA, por escrito, sendo automaticamente 

reclassificado como últimosuplente. 

 

1.5. O candidato eleito que não for localizado pelo CMDCA será 

automaticamente reclassificado como último suplente. 

 

 

 

   Visconde do Rio Branco, 27 de dezembrode 2019. 

 

 

 

Paulo Sérgio Felisbino 

Presidente do CMDCA/VRB 
 


