
                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 
                                                         ESTADO DE MINAS GERAIS 
                                                       ADMINISTRAÇÃO 2017/2020 
                                                                        CNPJ: 17.935.370/0001-13 

   

 

_____________________________________________________________________________  
Praça Erasmo Cabral nº 334 – Centro, CEP: 37.567-000. Tel: (35) 3453.1212.  e-mail: pmssbv@uol.com.br 

DECRETO Nº 2.344 DE 02 DE ABRIL DE 2019 

  

 

“REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº 1.112 DE 14 

DE OUTUBRO DE 2013 SOBRE O REGIME PLANTÃO NA 

MODALIDADE DE SOBREAVISO DOS CONSELHEIROS 

TUTELARES NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA 

BELA VISTA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

  

   

 O Prefeito Municipal de São Sebastião da 

Bela Vista - MG, no uso de suas atribuições legais que lhe 

confere o art. 70, V, da Lei Orgânica do Município. 

 

CONSIDERANDO  a necessidade de regulamentar o 

regime de plantão na modalidade de sobreaviso dos 

Conselheiros Tutelares no Município de São Sebastião da Bela 

Vista; 

CONSIDERANDO a Lei Municipal Nº 1.112 de 14 

de outubro de 2013, estabelece em seu artigo 22 o 

funcionamento e atendimento ao público; 

 

D E C R E T A: 

 

 

CAPÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

    Art. 1º. A aplicação da Lei nº 1.112, de 14 de 

outubro de 2013, que instituiu o regime jurídico da função 

pública de Conselheiro Tutelar no Município de São Sebastião 

da Bela Vista, no que se refere ao regime de plantão dos 

Conselhos Tutelares, observará o disposto neste Decreto. 

 

CAPÍTULO II 

 

DA JORNADA DE TRABALHO 

 

    Art. 2º. O Conselheiro Tutelar fica sujeito à 

jornada de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, limitada 

a, no máximo 8 (oito) horas diárias. 
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     Parágrafo Único. Além do cumprimento do 

estabelecido no caput deste artigo, o exercício da função 

exigirá que o conselheiro tutelar se faça presente sempre que 

solicitado, ainda que fora da jornada normal a que está 

sujeito.  

 

    Art. 3º. O Conselho Tutelar do Município de 

São Sebastião da Bela Vista funcionará em expediente aberto 

ao público em dias úteis, de segunda a sexta-feira, de 8 

(oito) às 17 (dezessete) horas.  

 

    Parágrafo Único. O conselheiro tutelar faz 

jus, à compensação dos dias e horários trabalhados que 

extrapolem o horário de atendimento previsto neste artigo.  

 

    Art. 4º. Para garantir o atendimento em casos 

de emergência, o Conselho Tutelar do Município de São 

Sebastião da Bela Vista funcionará em regime de plantão, na 

modalidade de sobreaviso, da seguinte maneira: 

 

     I - nos dias úteis de 17h00min as 08h00min;  

 

    II - aos sábados, domingos e feriados, no 

período de 24 (vinte e quatro) horas, com revezamento entre 

os Conselheiros Tutelares.  

 

    §1º No horário compreendido entre 20h00min 

horas de um dia até às 05h00min do dia subsequente será 

realizado em dupla.  

 

    §2º Os conselheiros tutelares à disposição aos 

sábados, domingos e feriados terão direito a 02 (duas) folgas 

semanais, que deverão ser gozadas, obrigatoriamente, na 

semana subsequente ao plantão realizado, com relatório feito 

e devidamente assinado pelas partes envolvidas da seguinte 

maneira:  

 

   I - os conselheiros tutelares que estiverem 

escalados para o plantão de sábado, gozarão suas folgas 

compensatórias na quarta-feira e quinta-feira subsequente ao 

plantão realizado;  
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    II - os conselheiros tutelares escalados para 

o domingo gozarão de 02 (duas) folgas compensatórias, na 

segunda-feira e na terça-feira seguinte e;  

 

    III - os conselheiros tutelares escalados para 

o plantão dos feriados gozarão da folga nos dois dias úteis 

subsequentes.  

 

    §3º As folgas não poderão ser acumuladas e 

deverão ser gozadas, obrigatoriamente, no dia útil seguinte 

ao plantão, quando trabalhados de segunda-feira a sexta-

feira.  

 

    §4º Compete aos conselheiros tutelares 

formular a escala de plantão na modalidade de sobreaviso, e 

ao Colegiado CMDCA a definição de substituição em caso de 

impossibilidade de comparecimento por motivo de força maior. 

 

    § 5º. A fiscalização do cumprimento do horário 

dos membros do Conselho Tutelar caberá a Secretaria Municipal 

de Desenvolvimento Social, que poderá se valer de sistema de 

controle do ponto, podendo o CMDCA solicitar essa 

documentação quando necessário ou havendo interesse. 

 

    § 6º. Os horários de trabalho e a escala, bem 

como o número telefônico de plantão e sobreaviso deverão 

ficar fixados na sede do Conselho Tutelar e encaminhados à 

Secretaria de Desenvolvimento Social mensalmente. 

     

    § 7º. Havendo alterações da escala de 

sobreaviso e plantão a mesma deve ser informada previamente à 

Secretaria de Desenvolvimento Social. 

     

    § 8º. É vedado qualquer tratamento desigual 

desta carga horária, bem como nos períodos ou sobreaviso 

(plantão). 

     

    § 9 º. É vedado o funcionamento do Conselho 

sem a presença mínima de 02 (dois) Conselheiros em dias 

úteis. 

     

    Art. 5º. Quanto ao sobreaviso (plantão) deverá 

ser observado o seguinte: 
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 I - O conselheiro em sobreaviso e plantão não 

poderá ausentar-se da circunscrição do município de São 

Sebastião da Bela Vista; 

 

II - O plantão na modalidade de sobreaviso de 

cada Conselheiro Tutelar será diário, e em escala de rodízio. 

 

III - Terá um conselheiro titular e um 

conselheiro de apoio para o bom atendimento do plantão; 

 

IV - em hipótese alguma o plantão poderá ficar 

sem atendimento; 

    V - O plantão na modalidade de sobreaviso e 

não serão remunerados em espécie. 

   Art. 6º. O Conselheiro Tutelar perderá:  

    I - a remuneração do dia, se não comparecer ao 

serviço;  

    II - a parcela da remuneração diária, 

proporcional aos atrasos, ausências e saídas antecipadas, 

iguais ou superiores a (30) trinta minutos.  

    III - o direito à respectiva folga, se não 

atender ao plantão para o qual estiver escalado.  

    Parágrafo Único: O Conselheiro Tutelar 

infrequente sujeitar-se-á, ainda, ás penalidades previstas na 

Lei nº 1.112 de 14 de outubro de 2013. 

CAPÍTULO III  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

    Art. 7º. O conselheiro tutelar deverá fazer, 

diariamente, o registro de suas atividades, preenchendo um 

formulário disponibilizado pelo Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, que deverá ser entregue 

mensalmente ao Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente, para estatística e controle das demandas 

surgidas, inclusive as dos plantões. 



                    PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BELA VISTA 
                                                         ESTADO DE MINAS GERAIS 
                                                       ADMINISTRAÇÃO 2017/2020 
                                                                        CNPJ: 17.935.370/0001-13 

   

 

_____________________________________________________________________________  
Praça Erasmo Cabral nº 334 – Centro, CEP: 37.567-000. Tel: (35) 3453.1212.  e-mail: pmssbv@uol.com.br 

Art. 8º. Revogam-se as disposições em 

contrário. 

Art. 9º. Este decreto entrará em vigor no dia 

01 de janeiro de 2020. 

Prefeitura Municipal de São Sebastião da 

Bela Vista - MG, em 02 de abril de 2019. 

  

  

  

  

Augusto Hart Ferreira 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

  


