
LEI nº 4726, de 11 de maio de 2015.

Altera a Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, 
que dispõe sobre a Política dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e dá outras providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM APROVA e eu sanciono a seguinte Lei.

Art. 1º Os arts. 24, 25, 36, 40 e 54 da Lei nº 3.967, de 18 de novembro de 2005, passam a vigorar com a  
seguinte redação:

“Art.  24 Serão considerados eleitos os primeiros candidatos mais votados,  conforme o número de 
vagas de conselheiros tutelares que existirem no Município na data da eleição, ficando os candidatos 
subsequentes, pela ordem de classificação, como suplentes.

§1º Os eleitos serão classificados conforme o número de votos recebidos e os mais votados terão  
preferência para escolha da sede de conselho tutelar onde atuará no seu mandato.

§2º O número de vagas de conselheiros titulares será de 5 (cinco) por conselho tutelar.

§3º  O  Município  poderá  criar  quantos  conselhos  tutelares  necessários  para  atender  à  demanda 
populacional.

§ 4º Caso seja criado novo conselho tutelar durante o curso do mandato dos conselheiros eleitos, os 5  
(cinco) primeiros suplentes serão convocados para ocupar as vagas criadas,  até a próxima eleição  
unificada.”

“Art. 25. ................................................

(...)

V - ter reconhecida experiência em atividade de defesa, atendimento ou promoção dos direitos da 
criança e do adolescente, a ser comprovada mediante apresentação de currículo pessoal e documentos  
comprobatórios próprios, segundo critérios estipulados pelo CMDCA, através de resolução;

VI - apresentar, no momento da inscrição, diploma de conclusão de curso de ensino superior (3º grau),  
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).”

“Art.36 O Conselheiro Tutelar no efetivo exercício da função fará jus a subsídio mensal no valor de  
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais).

Parágrafo  único.  A  remuneração  será  proporcional  aos  dias  efetivamente  trabalhados,  sendo 
descontados, inclusive, os atrasos e saídas antecipadas superiores a trinta minutos.”

“Art.40 Aos Conselheiros Tutelares serão concedidas, no efetivo exercício da função, as seguintes van-
tagens:

I - auxílio-transporte;



II - gratificação natalina;

III - auxílio-alimentação;

IV - ajuda de custo para formação continuada;

§1º  O  auxílio-transporte  será  devido  ao  Conselheiro  Tutelar  em  atividade  que  optar  pelo  seu 
recebimento e destinar-se-á a custear os deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa, na 
forma estabelecida em regulamento.

§2º O auxílio-transporte será custeado pelo Conselheiro Tutelar até o equivalente a 6% (seis por cento)  
de seus subsídio e o restante pelo Município.

§3º A gratificação natalina corresponde a um duodécimo do subsídio do Conselheiro Tutelar, para cada 
mês de exercício da função no respectivo ano.

§4º O auxílio-alimentação será pago ao conselheiro, mensalmente, no valor de R$210,00 (duzentos e  
dez reais).

§5º A ajuda de custo para formação será paga ao conselheiro, mensalmente, no valor de R$690,00  
(seiscentos  e  noventa  reais),  para  o  custeio  com  compra  de  livros,  pagamento  de  cursos  de  
aperfeiçoamento,  especializações,  mestrados,  doutorados  e  pós-doutorados  e  outras  formas  de 
capacitação.”

“Art.54. A eleição dos Conselhos Tutelares será unificada, na data estabelecida por lei nacional, de 
forma a haver um só dia para escolha de todos os Conselheiros Tutelares.

§1º Caso não haja candidatos  suficientes  para  preencher  todas  as vagas  de titulares e,  ao menos,  
metade das vagas de suplentes disponíveis, poderá ser realizado uma eleição suplementar, em até seis  
meses da primeira, observando as mesmas exigências do processo seletivo principal.

§2º  Os  conselheiros  eleitos  no  processo  suplementar  exercerá  o  mandato  pelo  tempo  restante  do 
mandato iniciado com a posse dos eleitos no processo principal.

§3º Sob nenhuma hipótese poderá haver prorrogação do mandato dos Conselheiros eleitos.”

Art. 2º As alterações desta Lei serão aplicadas para os mandatos dos próximos conselheiros eleitos.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Registro, em Contagem, 11 de maio de 2015.
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