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Ofício circular n°010/PRESIDÊNCIA/2022 

 

Cuiabá, 13 de janeiro de 2022. 

 

Aos Senhores (as) Prefeitos (as)  

 

 

Assunto: Dar conhecimento sobre o prazo para o Município solicitar a 

doação de “kits de equipamentos” para Conselhos Tutelares. 

 

    

Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a), 

 

A Associação Mato-Grossense dos Municípios, através do seu 

Presidente Neurilan Fraga, sempre na defesa dos interesses dos Municípios 

de Mato Grosso, vem por meio deste, informar a Vossas Senhorias, acerca 

dos prazos para o Município  cumprir às exigências para receber de “kits 

de equipamentos” destinados aos Conselhos Tutelares, que estão definidas 

nos Editais de Chamamento Público  n° 011 e n° 022 de 2021. 

 

Os editais mencionados, foram abertos no dia 28 de outubro de 

2021, e tratam sobre o Programa de Equipagem e de Modernização da 

Infraestrutura dos Órgãos, das Entidades e das Instâncias Colegiadas de 

Promoção e de Defesa dos Direitos Humanos (Pró-DH) e do Ministério da 

Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).  

 

Assim, caso o Município tenha interesse e atenda os requisitos 

estabelecidos, ressaltamos a importância de observar os prazos previstos 

nos cronogramas dos editais, pois alguns já estão se encerrando, como o 

prazo final da primeira fase que é até o dia 31 de janeiro de 2022, que 

corresponde ao cumprimento eletrônico das exigências.  

                                                             
1 https://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-de-chamamento-publico-sndca-n-1/2021-355813768 
2 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-de-chamamento-publico-sndca-n-2/2021-355813688 
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Informamos ainda, que a homologação do chamamento público e a 

publicação no Diário Oficial da União (DOU) será feito a partir do dia 22 

de fevereiro de 2022. Sendo assim, é de suma importância o acompanhamento 

desses editais para “adquirirem os kits de equipamentos”, tendo em vista a 

responsabilidade dos Entes municipais em relação à estruturação e à 

manutenção dos Conselhos Tutelares, pois as ações de apoio são uma 

oportunidade para qualificar melhor os espaços de defesa e garantia de 

direitos das crianças e adolescentes. 

 

Sendo estas as considerações para o momento, renovamos os nossos 

votos de estima e consideração. 

 

Saudações Municipalistas,  

 

 

  

  

              NEURILAN FRAGA  
             Presidente da AMM  
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