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COMUNICADO 

 

 

Referente O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar é regido por este edital, aprovado pelo Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cruzeiro da Fortaleza/MG. 

 

Sobre o Pedido de Isenção. 

 

Períodos: 22/04/2019 a 23/04/2019. 

 

Anexar Declaração de acordo com a Lei Federal.  

 

Considerando os princípios fundamentais na Constituição Federal de 1988, Decreto Federal nº 6.135/07 e o Decreto 

Federal nº 6.593/2008, terá isenção de taxa de inscrição no Processo de Escolha do Conselho Tutelar, o candidato que, 

comprovar por meio de Declaração do órgão competente, em papel timbrado e assinado pelo gestor, que está inscrito 

no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, sendo obrigatório encaminhar para a empresa 

organizadora a Declaração mencionada ou a Folha Resumo do Cadastro Único, devidamente assinada e carimbada, 

devendo ser observados e comprovados os seguintes requisitos:  

 

- Renda familiar mensal per capita de até 0,5 (meio) salário mínimo ou;  

- Possua renda familiar mensal de até 03 (três) salários mínimos. 

- For Desempregado (Comprovar a Situação)   

 

Antes de solicitar a isenção de pagamento da Taxa de Inscrição, o candidato deverá certificar-se de sua real situação 

quanto ao correto cadastro no CAD ÚNICO, se está inscrito, se a renda atende à exigida, se está apto (a) e se 

realmente atende aos requisitos de acordo com seu NIS, sendo que, o pedido de isenção de pagamento da Taxa de 

Inscrição que não atender a qualquer das exigências determinadas neste Edital, será indeferido, e NÃO HAVERÁ 

recurso contra o indeferimento de Isenção da Taxa de Inscrição, devendo o candidato se inscrever normalmente no 

período previsto no Cronograma e imprimir a boleta para pagamento da Taxa de Inscrição. 
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