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LEI N° 1782 DE 18 DE ]ULHO DE 2018.

DISPOE

PIANTA0

0

SOBRE

DOS

TUT ErmEs,

E

REGIME DE
CONSELHEIROS
DA
OUT RAS

PROVII)ENCIAS.
A CAMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e o Prefeito Municipal
sanciona e promulga a segumte Lei:

Art. 10 Fica definido nesta Lei o funcionamento do Consetho Tutelar em 2 (dois)
tumos, em uma jomada de 08 (oito) horas diirias e em regime de phntao.

Art. 20 No periodo de funcionamento do Consemo Tutelar, a unidade mantera
pelo menos 03 (ties) conselheiros em atlvidade no§ horirios regulates de funcionanento, sendo
que outros 02 (dois) conselhelros deverao necessananente permanecer na sede do 6rgao para
realizar as audiencias e dar encaminhamento aos atendimentos.
§1° Pelo menos 02 (dois) consemeiros deverao estar de plantao nos demais dias

(sibados, dorrmgos e ferlados) e no horario notumo no Plantao do Conselho Tutelar, de forma a
atender de imediato os casos urgentes.

§2° 0 Plantao do Conselho Tutelar sera reahaado na pr6pria sede de
funcionamento do Conselho Tutelat e possura uma linha telefonica gratuita pr6pria para o
recebimento de denincias urgentes da comunidade.

§3° 0 Conselho Tutelaf deverf encaminhar ao Consetho Municipal de Direltos da
Criansa e do Adolescente, i Promotoria da lnfancia e juventude, aos CRAS, ao CREAS, i
Guarda Civll Municipal de Sobral, a Delegacia Municipal e Regional de SobraL ben como a todas
as instituie6es de atendimento emergencial a crian€a e ao adolescente, como hospitais, a escala de
expediente regular e a lista de consemeiros plantonistas do mss de referencia.
§4° As relag6es de expediente regular e de plantao, constantcs do paragrafo
anterior, serao afixadas em local de facil acesso para a populacao.

§5° 0 sistema de plantao notumo sera organizado em jomadas de 12 (doze) horas
diarias, cornpensadas pot meio de intervalos de descanso a serem gozados no cia referente ao
plantao e no dra imediatamente posterior.

§6° 0 trabalho notumo do conselheiro tutelar tera remunera€ao superior a do
dluno e, para esse efeito, sua remunera9ao tera urn acr6scimo de 200/o (vinte por cento) sobre a

hora diuna.
§7° A hora do trabalho notumo sera computada como de 52 (cinquenta e dois)
minutos e 30 (trinta) segundos.

§8° Considera-se noturno, para efeito deste artigo, o ttabalho executado entre as
22 (vlnte e duas) horas de urn dla ate as 5 (cinco) horas do cia seguinte.

§9° Os plant6es em sabados, domingos e feriados serao realizados pot meio de 02
(dois) plant6es de 12 (doze) horas para cada periodo de 24 (vinte c q
compensados em 02 (dois) dias dteis da semana imediatamente posterior.
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§10. A regulamenta9ao das escalas de plantao com a garantia de rodizio entre os
conselheiros tutelares e demals procedimentos referentes ao funclonamento fora dos dias e
horirios de funcionamento regular, serao discipllnados no Regimento Intemo do Consemo
Tutelar.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua pubhcasao.
Art. 4° Ficam revogadas as disposi€6es em contfario.

