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LEI COMPLEMENTAR Nº 130/2020, DE 05 DE MAIO DE 2020. 
 

 
ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 99/2014, 
DE 10 DE JUNHO DE 2014, QUE “REGULAMENTA O CONSELHO 
TUTELAR, CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE DISPONDO TAMBÉM A PRESENTE LEI SOBRE 
A POLÍTICA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 
 
 
MELÂNIA APARECIDA ROMAM MENEGHINI, Prefeita Municipal de 
Vargem Bonita – Santa Catarina faz saber a todos os habitantes deste 
Município que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica por mim 
sancionada a seguinte Lei: 
 
 Artigo 1º - O dispositivo da Lei Complementar nº 099/2014 de 10 de junho 

de 2014, a seguir citado passa a ter a seguinte redação: 
 

(...) 
 
“Art. 38 – O atendimento oferecido pelo Conselho Tutelar será personalizado, mantendo-se registro das 
providências adotadas em cada caso. 
 
§1º O horário e a forma de atendimento serão regulamentados pelo Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, conforme edital de seleção dos Conselheiros Tutelares, devendo observar as seguintes regras: 
 
a) Atendimento nos dias úteis, funcionando das 8h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h30; 
b) Plantão noturno das 17h30 às 8h00 do dia seguinte; 
c) Plantão de finais de semana (sábado e domingo) e feriados; 
d) Durante os dias úteis o atendimento será prestado diariamente pela integralidade dos Conselheiros Tutelares, em 
conformidade com o edital de seleção dos Conselheiros e carga-horária prevista, sendo que eventual impasse, será 
decidido definitivamente pelo CMDCA; 
e) Durante os plantões noturnos e de final de semana/feriado será previamente estabelecida escala, a qual será 
indenizada mediante adicional de sobreaviso, observando-se sempre a necessidade de previsão de segunda chamada 
(conselheiro tutelar de apoio). 
 
§2º O descumprimento, injustificado, das regras do parágrafo anterior, bem como das decisões do CMDCA a 
respeito, acarretará a aplicação de sanções disciplinares nos termos desta Lei. 
 
§3º A forma de remuneração do exercício dos plantões noturnos e de finais de semana/feriados será feita através 
da fixação de adicional de sobreaviso, devendo o CMDCA, em conjunto com a Administração Municipal 
regulamentar o pagamento. 
§4º As informações constantes do §1º serão, trimestralmente, comunicadas por escrito ao Juízo da Infância e da 
Juventude, ao Ministério Público e às Policias, Civil e Militar, bem como ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 
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Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
 

Vargem Bonita (SC), 05 de maio de 2020. 
 
 
 
 

MELÂNIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI 
Prefeita Municipal 

 
 
 
 

 
Registrado e publicado a presente Lei Complementar no Site Oficial dos Municípios – DOM em 

06/05/2020, de acordo com a Lei Municipal nº 937/2013 de 03 de abril de 2013.   

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


