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DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO – MÍNIMO 02 (DOIS) ANOS 

PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR Nº 001/2019 – CMDCA – GRUPIARA/MG 

 

Eu,_____________________________________________________, brasileiro(a), _________________(estado civil), 

RG nº _____________________, órgão emissor ______________, CPF nº _______________________, declaro para 

os devidos fins que sou residente à Rua/Avenida _____________________________________________________, 

nº__________, bairro_____________________________________, na cidade de Grupiara/MG, residindo neste 

município a mais de 02 (dois) anos, a fim de comprovação de residência mínima de 02 (dois) anos para inscrição ao 

cargo de Conselheiro Tutelar no município de Grupiara/MG, e caso tendo sido aprovado no Processo de Escolha para 

provimento do cargo, DECLARO, sob as penas da lei (art. 2º da lei 7.115/1983), como prova de residência para fins de 

posse no cargo de Conselheiro Tutelar, que tive residência e domicílio, nos últimos cinco anos, no(s) endereço(s) abaixo 

mencionado(s): 

1.______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________; 

2.______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________; 

4. _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________; 

5. _____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________;

(se for o caso, especificar o período de residência em cada endereço) 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a falsidade de seu 

conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como na sanção penal prevista no art. 299 

do Código Penal, conforme transcrição abaixo:  

Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração 

falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente 

relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o 

documento é particular.  

GRUPIARA/MG, ______ de _______________ de 2019. 

 

 

__________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

 

 
 
 
 
NÃO É NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DE FIRMA 

 


