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OLIVEIRA DOS BREJINHOS 

  

 

SEGUNDA-FEIRA • 15 DE JANEIRO DE 2018 

ANO XI | N º 848 

 

 

 

 

 

PORTARIA Nº 12/2018 
 

 

“NOMEIA SERVIDOR PÚBLICO PARA OCUPAR CARGO ELETIVO DE 

CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE”  

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS, CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,  

 

CONSIDERANDO o disposto no Art. 132 da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que 

dispõe sobre a composição do Conselho Tutelar Municipal, devendo o mesmo funcionar invariavelmente 

com o número de cinco integrantes;  

 

CONSIDERANDO o afastamento de conselheiro titular PAULA RITA DE CÁSSIA CARDOSO, por motivo de 

pedido de LICENÇA MATERNIDADE, e havendo a necessidade de manutenção da composição do 

conselho conforme número legal previsto;  

 

CONSIDERANDO a existência de suplente apto a assumir a função e exercê-la conforme as exigências 

legais; e  

 

CONSIDERANDO a ordem de classificação dos conselheiros suplentes, e o quanto reza o Art. 135, §1º, da 

Lei 12.696/2012 que altera a Lei 8.069/1990, que unifica o processo de escolha dos membros do Conselho 

Tutelar para o primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao da eleição presidencial;  

 

CONSIDERANDO, por fim, o atendimento ao Edital nº 01/2018, de 09 de JANEIRO DE 2018, que convoca 

suplente para ser empossado no conselho tutelar,  

 

RESOLVE 

 

Art. 1º - Nomear, em virtude de habilitação em concurso público de provas, REGINALDO LIMA DE SOUZA, 

para exercer o cargo de Conselheiro Tutelar, de natureza eletivo, do quadro da Administração Pública 

Direta do Município de Oliveira dos Brejinhos, pelo período de 16/01/2018 a 27/04/2018. 

  

Art. 2º - Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

 

Oliveira dos Brejinhos, 12 de janeiro de 2018. 

 

 

 

CARLOS AUGUSTO RIBEIRO PORTELA 

Prefeito 

 

PORTARIAS 
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