
PREFEITURA MUNICIPAL DO DAMIÃO - PB 
                  Secretaria de Assistência Social 
                  Rua Ambrósio Fernandes, s/n, Centro 
___________________________________________________________________________________ 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA 

 
Resolução Nº 004/2019, de 16 de julho de 2019 
 
 

“Altera a Resolução CMDCA nº 002/2019, de 01 de abril de 2019, que 
Dispõe sobre o Edital do processo de escolha do Conselho Tutelar do 
Município de Damião-PB.” 

 
 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Damião-PB - CMDCA, no 

uso de suas atribuições, conforme preconiza a Lei Federal nº 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, as 
Resoluções n.º 152/2012 e 170/2014, ambas expedidas pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente - CONANDA, e a Lei Municipal nº 181 de 03 de dezembro de 2014 

 
RESOLVE 

  
Art. 1º - Alterar o Anexo II “CALENDÁRIO” da Resolução Nº 002 de 01 de abril de 2019, que dispõe sobre 

o Edital do processo de escolha do Conselho Tutelar do Município de Damião-PB, passando a vigorar conforme a 
seguir. 

 
ANEXO II - CALENDÁRIO  

 

Registro de candidatura 05/04 a 06/05/2019 

Análise de pedidos de registro de candidatura 07 a 17/05/2019 

Publicação da relação de candidatos inscritos Até 22/05/2019 

Impugnação de candidatura 
Até 05 (cinco) dias da data da publicação da relação 
de candidatos inscritos 

Notificação dos candidatos impugnados quanto ao prazo 
para defesa 

27/05 a 30/05 

Apresentação de defesa pelo candidato impugnado 03 a 07/06/2019 

Análise e decisão dos pedidos de impugnação Até 17/06/2019 

Interposição de recurso 17 a 19/06/2019 

Análise e decisão dos recursos 22 a 21/06/2019 

Prova eliminatória 30/06/2019 (Domingo) 

Publicação do resultado da prova de aferição  16/07/2019 

Interposição de recurso ao resultado da prova de 
aferição  

17/07/2019 a 18/07/2019 

Análise dos recursos interpostos quanto ao resultado da 
prova de aferição  

22/07/2019 a 23/07/2019 

Publicação da decisão quanto aos recursos interpostos 
no resultado da prova de aferição  

24/07/2019 

Publicação do resultado FINAL da prova de aferição e 
divulgação de data e local para realização de avaliação 
psicológica. 

24/07/2019 

Divulgação dos candidatos habilitados 31/07/2019 

Reunião com os candidatos habilitados 01/08/2019 

Propaganda dos candidatos 05/08/2019 a 05/10/2019 

Eleição 1º domingo de outubro: 06 de outubro de 2019 

Divulgação do resultado da escolha Imediatamente após a apuração 

Posse dos conselheiros 10 de janeiro de 2020 

 
Art. 2° - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 
 

Damião-PB, 16 de julho de 2019 
 
 

________________________________ 
MARINEZ COSTA CASADO 

Presidente do CMDCA 


