
       
Santa Maria do Pará – Lei Municipal nº 346/2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rua Vicente Fernandes nº 222 – Centro, Santa Maria do Pará – CEP: 68738-000 

E-mail: semtaps.smpa@hotmail.com – Telefone (91) 3442-2224 
 

 
RESOLUÇÃO Nº 01/2019/CMDCA. 

 
Retificado em 02 de Dezembro de 2019, após análise da Comissão de Escolha que 

comprovou irregularidades no Processo anterior 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, 

usando de suas atribuições legais. Observada as disposições estabelecidas na Lei Federal nº 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA), na Resolução nº 170/2015 do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, assim 

como na Lei Municipal nº 346/2015, no que se refere à atribuição de regulamentar o Novo 

Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares em uma nova data. 
 

 

 

RESOLVE: 

 

 

 

Art. 1º - Após analise e Parecer Final da Comissão de Escolha que comprovou 

irregularidades no Processo anterior o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente resolve regulamentar o Novo Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares 

do Município de Santa Maria do Pará, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, 

encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, 

composto de 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) membros suplentes, escolhidos pela 

comunidade local para o mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, 

mediante novo processo de escolha em igualdade de escolha com os demais pretendentes.  
 

Art. 2º - O Novo Processo de Escolha dos Membros do Conselho Tutelar, composto de 5 

(cinco) conselheiros titulares e 5 (cinco) suplentes para o quadriênio de 2020/2024, 

ocorrerá  no dia 22 de Dezembro de 2019, com posse em 10 de janeiro de 2020, pelo 

sufrágio, facultativo e secreto aos cidadão do Município de Santa Maria do Pará, maiores 

de 16 (dezesseis) anos, comprovada sua identificação, em local e horário a ser divulgado. 
 

Art. 3º - Para tornar publico o Processo de Escolha será publicado um Edital no qual 
constarão demais informações e, para ampla divulgação também dos atos da Comissão 

Especial do Processo de Escolha serão divulgados nos órgãos oficiais de imprensa, assim 

como no site eletrônico: https://santamaria.pa.gov.br da Prefeitura Municipal de Santa 

Maria do Pará, bem como afixadas no mural da Prefeitura Municipal, da Câmara de 

Vereadores, na sede do Conselho Tutelar, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente-CMDCA e dos Centros de Referência de Assistência Social-CRAS, 

Centros de Referência Especializados de Assistência Social-CREAS, Postos de Saúde e 

Escolas da Rede Pública Municipal. 
 

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Santa Maria do Pará, 

no uso de suas atribuições regulamenta o Novo 

Processo de Escolha em Data Unificada dos 

Conselheiros Tutelares para o quadriênio 2020/2024. 

https://santamaria.pa.gov.br/
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Art. 4º - Maiores informações a respeito da matéria objeto da presente Resolução poderão 

ser adquiridos junto aos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente- CMDCA, na sede do referido conselho acima mencionado, nos horários de 

08h00 as 1h00. 
 

Art. 5º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Publique-se 
 

Santa Maria do Pará, 02  de Dezembro de 2019. 

 

 

 
 

____________________________ 

Ana Cristina Oliveira Machado 

Presidente do CMDCA 

Presidente da Comissão 

 


