
 

Terça-feira, 29 de Dezembro de 2009 
Ano XV - Edição N.: 3493  
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Governo  

DECRETO Nº 13.826 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 

 

Altera o Decreto nº 12.537 de 23 de novembro de 2006. 

 

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, em 

especial a que lhe confere o inciso VII do art. 108 da Lei Orgânica Municipal, 

DECRETA: 

 

Art. 1º - O art. 4º do Decreto nº 12.537, de 23 de novembro de 2006, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 4º - Para garantir o atendimento em casos de emergência, funcionará um 

plantão centralizado dos Conselhos Tutelares, nos seguintes dias e horários: 

 

I - nos dias úteis, de 18 horas às 08 horas da manhã seguinte, com a escalação de 

dois conselheiros tutelares;  

II - nos sábados e domingos, durante 24 horas diárias ininterruptas, a partir das 08 

horas de sábado até às 08 horas de segunda-feira, pelo revezamento entre oito 

conselheiros escalados dois a dois, cada um, para o cumprimento de jornada máxima 

de 12 (doze) horas;  

III - nos feriados e recessos, iniciando-se às 08 horas, quando termina o plantão do dia 

anterior, estendendo-se por 24 horas, até às 08 horas do dia seguinte, pelo 

revezamento entre quatro conselheiros escalados dois a dois a cada 12 (doze) horas.  

 

§ 1º - O plantão será realizado, por meio de uma escala de revezamento com a 

participação obrigatória de todos os conselheiros titulares e suplentes em 

exercício, os quais compõem as 09 (nove) unidades dos Conselhos Tutelares, com a 

presença dos conselheiros escalados, que poderão ser acionados por telefonia móvel 

quando se encontrarem em diligência externa.  

§ 2o - Um dos dois conselheiros escalados para o plantão nos dias úteis iniciará sua 

jornada às 18 horas e terminará às 06 horas do dia seguinte e o outro conselheiro 

iniciará a sua jornada às 20 horas e terminará às 08 horas do dia seguinte, 

perfazendo, cada um, uma jornada máxima de 12 horas.  

http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DomDia


§ 3o - O intervalo interjornada deverá ser, no mínimo, de 12 horas. 

§ 4o - Não haverá compensação de horas trabalhadas em nenhuma 

hipótese.” (NR) 

 

Art. 2o - O art. 5o do Decreto 12.537/06 passa a vigorar com a seguinte 

redação:  

 

“Art. 5º - A escala de trabalho ordinária dos Conselhos Tutelares deverá levar em 

consideração a escala anual do plantão Centralizado dos Conselhos Tutelares. 

 

§ 1o - Durante o horário ordinário de atendimento ao público, em dias úteis, de 08 às 

18 horas, a escala de trabalho deve garantir a presença de, pelo menos, três 

conselheiros em cada Conselho Tutelar Regional. 

 

§ 2º - A secretaria de cada Conselho Tutelar Regional deve afixar, em local de fácil 

visibilidade, o endereço, os telefones e os horários de funcionamento do plantão 

centralizado dos Conselhos Tutelares.” (NR) 

 

Art. 3o - O art. 6º do Decreto 12.537/06 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 6º - Como condição de eficácia, as decisões e medidas individuais, tomadas em 

caráter de emergência pelos conselheiros tutelares de plantão, devem ser submetidas 

ao Colegiado do Conselho Tutelar ao qual o caso se vincule, imediatamente após o 

plantão em que forem tomadas, para a devida ratificação.” (NR) 

 

Art. 4º - O § 2o do art. 8º do Decreto 12.537/06 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 8º -  

 

§ 2º - Compete à Secretaria de Administração Regional Municipal da respectiva 

região administrativa a que está vinculado cada Conselho Tutelar registrar a 

freqüência dos conselheiros, inclusive os que estiverem escalados para o 

plantão.” (NR) 

 

Art. 5º - O art. 8º do Decreto 12.537/06 passa a vigorar acrescido do seguinte § 

3º:  



 

“Art. 8º -  

 

§ 3o - Compete à Presidência de cada Conselho Tutelar Regional garantir a 

escalação dos Conselheiros de plantão e a sua substituição em caso de 

impossibilidade de comparecimento por motivo de força maior.” (NR) 

 

Art. 6º - O § 4º do art. 10 do Decreto 12.537/06 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 10 - 

 

§ 4º - Caberá à respectiva Secretaria de Administração Regional Municipal 

convocar o Conselheiro suplente para a substituição do titular.” (NR) 

 

Art. 7º - O art. 11 do Decreto 12.537/06 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 11 - Na ausência de suplente de conselheiro tutelar em determinada região 

administrativa do Município, a respectiva Secretaria de Administração Regional 

Municipal poderá, excepcionalmente, convocar suplente de outra região administrativa, 

respeitada a ordem de classificação geral do último processo de escolha dos membros 

dos Conselhos Tutelares, a ser informada pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente.” (NR) 

 

Art. 8º - O art. 12 do Decreto 12.537/06 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 12 - O Presidente de cada Conselho Tutelar deve comunicar à respectiva 

Secretaria de Administração Regional Municipal e ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente o planejamento anual das férias dos conselheiros 

titulares, indicando o início e o fim do período de gozo de férias de cada conselheiro, 

com antecedência mínima de seis meses.” (NR) 

 

Art. 9º - O parágrafo único do art. 19 do Decreto 12.537/06 passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 

“Art. 19 -  



 

Parágrafo único - Na hipótese de infração disciplinar cometida pelo Presidente do 

Conselho Tutelar, os encaminhamentos para a Corregedoria-Geral do Município ficam 

a cargo do Secretário de Administração Regional Municipal da respectiva região 

Administrativa, ressalvado o direito do cidadão de efetuar a denúncia diretamente à 

Corregedoria-Geral do Município.” (NR) 

 

Art. 10 - O art. 20 do Decreto 12.537/06 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 20 - Compete às Secretarias de Administração Regional Municipal da 

respectiva região administrativa a que está vinculado cada Conselho Tutelar, a 

fiscalização administrativa e o acompanhamento das atividades dos 

Conselheiros Tutelares. 

 

Parágrafo único - O Registro de presença dos conselheiros do plantão centralizado 

ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Administração Regional Municipal 

Centro-Sul para os devidos encaminhamentos e arquivamento.” (NR) 

 

Art. 11 - O Decreto 12.537/06 passa a vigorar acrescido do seguinte art. 24A:  

 

“Art. 24A - O plantão dos Conselhos Tutelares funcionará em local conhecido e de fácil 

acesso na região do hipercentro de Belo Horizonte. 

 

§ 1º - O suporte de infraestrutura, equipamentos, mobiliário e transporte serão 

fornecidos pelo Município sob a gestão da Secretaria de Administração Regional 

Municipal Centro-Sul.  

 

§ 2º - Os atendimentos feitos no plantão deverão ser registrados em relatórios diários 

que deverão ser consolidados em um relatório mensal, sob a coordenação da 

Secretaria de Administração Regional Municipal Centro-Sul, indicando o número de 

casos, o tipo de violação de direitos, o horário do atendimento e outras informações 

relevantes para o acompanhamento e avaliação da eficácia do serviço de plantão. O 

Relatório mensal deverá ser consolidado até o dia 10 do mês subsequente ao da 

realização dos atendimentos. 

 



§ 3o - A Escala anual de plantão dos Conselhos Tutelares será elaborada sob a 

Coordenação da Secretaria Municipal de Políticas Sociais e publicada no Diário 

Oficial do Município. 

 

§ 4o - No mês de junho de 2010 será feita uma avaliação da eficiência e eficácia do 

funcionamento do modelo adotado no Regime de plantão centralizado dos Conselhos 

Tutelares, para possíveis ajustes necessários ao aprimoramento do seu 

funcionamento.” (NR). 

 

Art. 12 - Este Decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2010 

 

Belo Horizonte, 28 de dezembro de 2009 

 

Marcio Araujo de Lacerda 

Prefeito de Belo Horizonte 

 


