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    EDITAL Nº 002/2013 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL 001/2013 - ELEIÇÃO DO  
CONSELHO TUTELAR DE JUVENÍLIA 

 

O CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do município de Juvenília, Estado de Minas Gerais, através da sua Presidência, no 

cumprimento de suas atribuições legais, com base no disposto no art. 14, da Lei Municipal 

nº. 153/07, de 18 de janeiro de 2007, consoante na Lei Federal nº 8.069/90, e alterações 

posteriores, torna público o presente EDITAL, para retificação dos seguintes itens do edital 

nº 001/2013, a seguir descritos: 
 

Art. 1º - O parágrafo único do art. 4º do Edital nº 001/2013, folha 03, passará 

a vigorar com a seguinte redação:  

 “Parágrafo único. Na irregularidade de algum dos documentos solicitados 

neste Edital, o pré-candidato terá até as 17 horas do dia 10 de dezembro do ano em curso, 

para regularizar sua situação, cujo prazo é improrrogável.” 
 

Art. 2º - O caput do art. 11 do Edital nº 001/2013, folha 05, passará a vigorar 

com a seguinte redação:  

 “Art. 11 - A ELEIÇÃO realizar-se-á no dia 05 de janeiro de 2014, com 

início às 14:00 e  término  às  18:00  horas,    mediante   sufrágio   direto e  secreto,  

facultativo dos cidadãos integrantes do Colégio Eleitoral, composto pelas entidades 

representativas da sociedade civil, que estejam em pleno e regular funcionamento, 

devidamente registradas no Conselho Municipal de Assistência Social.” 
 

Art. 3º - O caput do art. 56 do Edital nº 001/2013, folhas 12, passará a 

vigorar com a seguinte redação:  

 “Art. 56 - Para compor o Colégio Eleitoral, as entidades que se 

enquadrarem nas disposições contidas no artigo 52, parágrafo único e artigo 53, do 

presente Edital, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, deverão 

encaminhar até o dia 16.12.2013, os seguintes documentos:” 
 

Art. 3º - Fica retificado o triênio constante do Anexo VII e Anexo VIII para 

“TRIÊNIO 2014/2016”. 
 

Art. 4º - Permanecem em vigor todas as demais disposições previstas no 

Edital nº 001/2013, para eleição do Conselho Tutelar. 
 

   Juvenília (MG), aos 21 dias do mês de novembro do ano de 2013.  
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