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Secretaria Municipal de Políticas Sociais - CMDCA  

 

 

RESOLUÇÃO CMDCA/BH - Nº 67/2008 
 

Dispõe sobre o Regimento Interno dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte – MG. 

 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, no uso 

de suas atribuições legais e com fulcro na Lei Federal 8.069/90, nas Leis Municipais 6.705/94 e 

8.502/03 e no Decreto Municipal nº 12.537/06, 

RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º O presente Regimento Interno disciplinará o funcionamento dos Conselhos Tutelares 

de Belo Horizonte.  

 

Art. 2º O Conselho Tutelar é um órgão composto por 05 (cinco) membros titulares eleitos e 

encarregados pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente do 

município.  

 

Art. 3º Cada Conselho Tutelar terá sua sede em área correspondente a Regional 

Administrativa, em local que possibilite o exercício adequado de suas atividades.  

Parágrafo único. Ao Conselho Tutelar será assegurado suporte administrativo constituído de uma 

secretaria que funcione em instalação e com servidores municipais, em cada unidade, e assessoria 

técnica.  

 

Art. 4º Cada Conselho Tutelar é um Colegiado composto por 05 (cinco) Conselheiros 

Tutelares podendo, excepcionalmente, reunir-se com a presença mínima de 03 (três) conselheiros.  

Parágrafo único. As deliberações, avaliações e encaminhamentos dos casos atendidos deverão ser 

efetivadas perante o Colegiado de Conselheiros Tutelares. 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO 

 

Art. 5º Cada Conselho Tutelar elegerá entre os seus 05 (cinco) membros titulares um 

Presidente e um Secretário que exercerão as funções previstas no presente Regimento. 

§ 1º - O Presidente e o Secretário serão escolhidos na primeira sessão do colegiado após a 

posse dos Conselheiros Tutelares eleitos, para mandato de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias.  

§ 2º - Fica assegurado o direito de exercício de cada um dos cargos referidos no parágrafo 

anterior, alternadamente, a cada membro do Conselho Tutelar. 
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§ 3º - Em caso de renúncia expressa do direito de exercício dos cargos previstos no § 1º 

deste artigo, serão escolhidos entre os demais Conselheiros Tutelares, o Presidente e o Secretário de 

cada Conselho Tutelar. 

 

Art. 6º Compete ao Conselheiro Tutelar sem prejuízo das atribuições previstas no art. 136 do 

ECA: 

I - fazer todas as anotações na ficha de atendimento, preenchendo todos os campos com letra 

legível, proporcionando informações necessárias e identificando-se, ao final, para que qualquer 

outro conselheiro que tiver acesso a ficha entenda a situação vivenciada e o desenvolvimento do 

caso; 

II - cumprir as escalas de trabalho previamente deliberadas pelo Colegiado do Conselho 

Tutelar; 

III – cumprir as tarefas que lhe forem designadas pelo Colegiado do Conselho Tutelar;  

IV - consultar o colegiado do respectivo Conselho Tutelar, antes de efetivar as ações 

individuais, acatando e cumprindo as deliberações do mesmo;  

V - estar presente nas sessões ordinárias e extraordinárias do Colegiado, bem como, nas 

reuniões com a Equipe de Assessoria Técnica ao Conselho Tutelar, salvo justificativa registrada em 

ata; 

VI - representar, quando designado pelo Colegiado, o Conselho Tutelar em reuniões 

externas e/ou eventos; 

VII - votar para a escolha do presidente e do secretário do seu Conselho Tutelar; 

VIII - assinar e carimbar com identificação todo e qualquer documento que lhe foi atribuído; 

IX - submeter ao Colegiado, as decisões e medidas tomadas individualmente em caráter de 

urgência. 

 

Art. 7º Compete ao Presidente: 

I - presidir e coordenar as reuniões do Conselho Tutelar de forma dinâmica e participativa; 

II - exercer voto de desempate nas deliberações do Colegiado de Conselheiros Tutelares; 

III - convocar reuniões ordinárias e extraordinárias; 

IV - cumprir e fazer cumprir as normas legais e regimentais, bem como as deliberações do 

Colegiado do Conselho Tutelar; 

V - comunicar de imediato à respectiva Secretaria Adjunta de Administração Regional de 

Serviços Sociais a prática pelos, Conselheiros Tutelares, de fato que configure infração 

administrativa, para adoção das medidas legais; 

VI - comunicar, de imediato, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente a prática, pelos Conselheiros Tutelares, de fato que configure descumprimento de 

função institucional, para adoção das medidas legais;  

VII - encaminhar à Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços Sociais o 

Registro Manual de Presença dos Conselheiros Tutelares informando presença, ausência, atraso, 

bem como suas justificativas; 

VIII - assinar, com preferência, os documentos administrativos do Conselho Tutelar; 

IX - zelar e administrar o patrimônio da sede do Conselho Tutelar, tomando as providências 

necessárias para apuração dos danos a ele causados; 

X - comunicar à respectiva Secretaria Adjunta de Administração Regional de Serviços 

Sociais e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos da 

legislação vigente, o planejamento anual das férias dos Conselheiros Tutelares;  

XI - representar e fazer-se representar nas reuniões da CAACTs. 

 

Art. 8º Compete ao Secretário: 



I - redigir ata das reuniões do Colegiado do Conselho Tutelar, preservando a identidade dos 

envolvidos;  

II - assinar com o Presidente os documentos administrativos do Conselho Tutelar; 

III - monitorar o recebimento e a expedição de correspondências oficiais do Conselho 

Tutelar, encaminhando-as em conjunto com o Presidente; 

IV - manter sob sua guarda e responsabilidade o arquivo de correspondência recebida e 

expedida, livros e outros documentos do Conselho Tutelar; 

V - elaborar a pauta da reunião após consultar os demais Conselheiros Tutelares; 

VI - zelar pelo documento de Registro Manual de Presença dos Conselheiros Tutelares; 

VII - substituir o Presidente em suas ausências por motivo de férias, licenças ou faltas. 

 

CAPÍTULO III 

DO COLEGIADO 
 

Art. 9º Cada Colegiado do Conselho Tutelar reunir-se-á em sessões ordinárias e/ou 

extraordinárias. 

 

Art. 10. As sessões ordinárias serão realizadas semanalmente nos dias úteis e as 

extraordinárias a qualquer momento quando necessário. 

§ 1º - As sessões extraordinárias poderão ser convocadas por solicitação de qualquer 

Conselheiro Tutelar. 

§ 2º - É objetivo da sessão ordinária a discussão de casos para avaliação, seus 

encaminhamentos e o planejamento do trabalho.  

§ 3º - Nas sessões ordinárias haverá leitura, informes, relatos dos atendimentos individuais, 

leitura do livro diário da ata da sessão anterior e verificação do cumprimento dos encaminhamentos.  

§ 4º - As deliberações serão tomadas por maioria dos votos manifestados abertamente.  

 

Art. 11. Somente participarão das sessões àquelas pessoas previamente autorizadas pelo 

Colegiado do Conselho Tutelar, com assunto definido na pauta do dia tendo direito a voz e sem 

direito a voto. 

 

Art. 12. As decisões e medidas individuais tomadas em caráter de urgência pelo Conselheiro 

Tutelar de plantão serão apreciadas pelo Colegiado, no dia útil subseqüente, nos termos da 

legislação vigente. 

 

Art. 13. Compete aos Colegiados dos Conselhos Tutelares: 

I – escolher, entre seus membros, representante(s) junto às entidades governamentais, não-

governamentais ou eventos específicos, sem prejuízo da atividade regulamentar; 

II - eleger os substitutos do Presidente e do Secretário nos termos do art. 5º, § 3º deste 

Regimento Interno;  

III - destituir o ocupante do cargo de Presidente ou Secretário no caso de não cumprimento 

das respectivas atividades e eleger, imediatamente, outro Conselheiro Tutelar para a substituição, 

mediante voto favorável da maioria dos membros do Colegiado, observado o seguinte: 

a) a reunião para fins de que trata o inciso III deste artigo deverá ser convocada mediante 

documento escrito, especificando a finalidade da mesma, que será entregue diretamente aos 

membros do Conselho Tutelar; 

b) a reunião observará os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a 

destituição na ausência justificada do Conselheiro a ser destituído. 

IV - escolher o substituto do Secretário nos casos de férias, licenças ou quando este estiver 

substituindo o Presidente. 



 

 

CAPÍTULO IV 

DO ATENDIMENTO 

 

Art. 14. Compete ao Conselheiro Tutelar receber denúncias de suspeita e/ou confirmação de 

violação dos direitos da criança ou adolescente anotando os principais dados a fim de distribui-las 

segundo o fluxo de atendimento interno. 

Parágrafo único. Sempre que imprescindível para a manutenção dos direitos da criança e do 

adolescente, os Conselhos Tutelares garantirão o sigilo da identidade do comunicante, somente 

revelando-a mediante determinação judicial e sem prejuízo das competências do CMDCA. 

 

Art. 15. As denúncias recebidas pelo Conselheiro Tutelar serão verificadas inclusive através 

do trabalho de campo quando necessário. 

 

Art. 16. Sempre que possível, as pessoas que procurarem o Conselho tutelar serão atendidas 

por dois Conselheiros Tutelares que acompanharão o caso até o encaminhamento definitivo.  

Parágrafo único. Preferencialmente, o Conselheiro Tutelar não deverá atender casos que 

envolvam pessoas de sua convivência familiar e pessoal, resguardando assim, sua integridade e o 

real interesse da Criança e do adolescente. 

 

Art. 17. As deliberações e os encaminhamentos relativos aos casos dependerão sempre da 

discussão e encaminhamento entre no mínimo 3 (três) membros titulares do Conselho Tutelar. 

 

Art. 18. Serão realizados registros de todos procedimentos relacionados aos 

encaminhamentos feitos e providências tomadas. 

§ 1º - O Conselheiro Tutelar deverá registrar, datar e assinar todos procedimentos 

adotados por ele. 

§ 2º - O acesso aos registros será restrito aos Conselheiros Tutelares, sendo estas 

informações confidenciais. O repasse de dados somente será feito no restrito interesse de resguardar 

a defesa dos direitos da criança e do adolescente e de seus familiares. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO 

 

Art. 19. O horário de atendimento ao público na sede do Conselho Tutelar é das 8:00 às 

18:00 horas nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, seguindo a escala de atendimento. 

§ 1º - Cada Conselho Tutelar fará sua escala de revezamento de atendimento entre seus 

membros, observando-se a legislação vigente.  

§ 2º - Durante o horário de atendimento, o Conselho Tutelar deverá contar com a presença 

de pelo menos um dos Conselheiros em sua sede.  

 

CAPÍTULO VI 

DO PLANTÃO 

 

Art. 20. O regime de plantão segue as determinações da legislação vigente. 



 

CAPÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 21. A jurisdição dos Conselhos Tutelares de Belo Horizonte obedece o previsto na 

legislação vigente. 

 

Art. 22. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2008 

 

Lúcia Elena Santos Junqueira Rodrigues 

Presidente 
 


