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ERRATA 
 
O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em face da 

redação conferida pela Lei n.º 10.250, de 27 de dezembro de 2018, ao § 1º, do art. 87, da Lei 

n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006, o item 3.2, do EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 

ELEIÇÃO PARA CONSELHEIROS E CONSELHEIRAS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE 

GOIÂNIA, GOIÁS | GESTÃO 2020 – 2024 e o art. 8º da Resolução n.º 68/2019, publicados 

no Diário Oficial do Município – DOM Eletrônico | Edição n.º 7027, de 2 de abril de 2019, 

promove nas referidas publicações, as seguintes erratas: 
 

ONDE SE LÊ NO ITEM 3.2, do Edital de Convocação:  

 

3.2. Sendo eleito (a) funcionário (a) público municipal fica-lhe facultado optar pelos vencimentos e 

vantagens de seu cargo, vedada a acumulação de vencimentos. 

 

LEIA-SE: 

 

3.2. Sendo eleito (a) funcionário público municipal fica facultado ao Conselheiro Tutelar detentor de 
cargo público efetivo, ou se vier a tomar posse em cargo público efetivo, fica facultado, em caso de 
remuneração, optar pelo vencimento e vantagem do seu cargo efetivo acrescido da gratificação do 
cargo de Conselheiro Tutelar, ou pela remuneração do cargo em comissão, incluindo em qualquer 
opção férias regulamentares acrescidas do terço constitucional, bem como a gratificação natalina. 
(Vide § 1º do art. 87, da Lei n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006 com redação conferida pelo art. 
1º da Lei n.º 10.250, de 27 de dezembro de 2018.) 
 

ONDE SE LÊ NO ART. 8º, da Resolução n.º 68, de 12 de março de 2019:  

 

Art. 8º Sendo eleito (a) funcionário (a) público municipal fica-lhe facultado optar pelos vencimentos 

e vantagens de seu cargo, vedada a acumulação de vencimentos. 

 

LEIA-SE: 

 

Art. 8º Sendo eleito (a) funcionário público municipal fica facultado ao Conselheiro Tutelar detentor 
de cargo público efetivo, ou se vier a tomar posse em cargo público efetivo, fica facultado, em caso 
de remuneração, optar pelo vencimento e vantagem do seu cargo efetivo acrescido da gratificação 
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do cargo de Conselheiro Tutelar, ou pela remuneração do cargo em comissão, incluindo em qualquer 
opção férias regulamentares acrescidas do terço constitucional, bem como a gratificação natalina. 
(Vide § 1º do art. 87, da Lei n.º 8.483, de 29 de setembro de 2006 com redação conferida pelo art. 
1º da Lei n.º 10.250, de 27 de dezembro de 2018.) 

 

SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE, em Goiânia, Goiás, aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezenove 
(04/04/2019). 
 
 

 

 

 

 

Aguinaldo Lourenço Filho 
Presidente do CMDCA-GOIÂNIA 
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