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DECRETO Nº 15.766, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2014 

 

Altera o Decreto nº 12.537/2006. 

 

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 do Município, 

 

DECRETA: 

Art. 1º - O caput do 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 

dos Conselhos Tutelares, nos seguintes dias e horários:”. (NR) 

Art. 2º - O caput e o § 2º do art. 5º do Decreto nº 12.537/2006 passam 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 dos Conselhos Tutelares. 

[...] 

 

§ 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 dos 

Conselhos Tutelares.”. (NR) 

Art. 3º - O § 2º do art. 8º do Decreto nº 12.537/2006 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 frequência dos 

conselheiros, sendo que o registro dos que estiverem escalados para o plantão ficará 
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sob a responsabilidade da Secretaria de Administração Regional Municipal em que o 

plantão estiver instalado.”. (NR) 

 

Art. 4º - O § 3º do art. 10 do Decreto nº 12.537/2006 passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 10 - [...] 

[...] 

§ 3º - O presidente do Conselho Tutelar deverá comunicar ao Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente e à respectiva Secretaria de Administração 

Regional Municipal em despacho fundamentado e sob sua responsabilidade, a 

necessidade de convocação de suplente.”. (NR) 

 

Art. 5º - O caput e os §§ 1º e 2º do art. 24-A do Decreto nº 12.537/2006 passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 24-A - O plantão dos Conselhos Tutelares funcionará em local estabelecido pelo 

Município. 

 

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

fornecidos pelo Município sob a gestão da Secretaria de Administração Regional 

Municipal em que o plantão estiver instalado. 

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

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

respectiva Secretaria de Administração Regional Municipal, 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.”. (NR) 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 7º - Fica revogado o parágrafo único do art. 20 do Decreto nº 12.537/2006. 

 

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2014 

 

Marcio Araújo de Lacerda 

 

Prefeito de Belo Horizonte 

 

 


