FORTALECIMENTO
DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Conselho
Tutelar
GUIA BÁSICO DE ORIENTAÇÕES AOS GESTORES,
MEMBROS DOS CONSELHOS TUTELARES
E DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E SOCIEDADE CIVIL.

APRESENTAÇÃO
Prezado Prefeito / Prefeita
A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –
SNDCA-MDH, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, com
o objetivo de colaborar para o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos para Crianças e Adolescentes no seu município,
traz nesta Cartilha informações sobre a importância e como obter a
Equipagem de Conselhos Tutelares; a Construção do Conselho Tutelar Modelo – Meu lugar na Cidade; o Sistema de Informações para
Infância e Adolescência – SIPIA Módulo Conselho Tutelar; e a efetivação/criação da Escola de Conselhos.
Esse conjunto de recursos é um esforço desta Secretaria que tem por
objetivo aperfeiçoar o atendimento dos gestores, conselheiros tutelares e conselheiros de direitos em favor de crianças, adolescentes
e suas famílias, a luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei
Federal nº 8069/90.
Cordialmente!

Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Ministério dos Direitos Humanos

EQUIPAGEM DE CONSELHOS TUTELARES ORIENTAÇÕES AOS GESTORES LOCAIS

EQUIPAGEM
DOS CONSELHOS TUTELARES
O que é a equipagem dos conselhos tutelares?
A Equipagem é um conjunto de equipamentos básicos, porém essencial na
ação e atuação dos membros do Conselho Tutelar, requisito fundamental
para o bom funcionamento deste órgão que é permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento
dos direitos das crianças e adolescentes (Lei Fed. nº 8069/90, art. 131).

Qual é a importância da equipagem?
A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do
Ministério dos Direitos Humanos priorizou entre suas ações o programa
de fortalecimento dos conselhos tutelares por meio do qual doa diretamente aos Municípios um conjunto de equipamentos essenciais ao pleno
funcionamento dos conselhos tutelares. E, tem envidado esforços junto aos deputados federais e senadores levando aos parlamentares uma
Cartilha com sugestões de emendas aos Projetos de Leis Orçamentárias
dos últimos anos, com objetivo de equipar conselhos tutelares. Até março
de 2017 já foram entregues 2.771 Kits equipagem em todo o Brasil, cerca
de 46% (quarenta e seis por cento).
Mas precisamos e contamos com o apoio do Poder Executivo local (prefeito) para realizar também essa incidência junto aos parlamentares que
representam o seu Estado no Congresso Nacional.
A Equipagem tem por objetivo colaborar para garantir um melhor atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias.
Com a Equipagem os conselhos tutelares poderão atuar com mais eficiência e eficácia na sua interconexão com a rede de serviços públicos para
crianças e adolescentes.
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O conjunto de Equipagem é composto pelos seguintes itens:
1 (um) veículo;
5 (cinco) computadores;
1 (uma) impressora multifuncional;
1 (um) refrigerador;
1 (um) bebedouro.
Como obter a equipagem do conselho tutelar de seu município?
1º passo: Entrar em contato com a SNDCA – MDH e solicitar cadastro no SIG
(Sistema Integrado de Gestão);
2º passo: Articular junto aos deputados federais ou senadores do Estado
a indicação de recursos financeiros por meio de emenda parlamentar.

Importante:
O conjunto de Equipagem recebido pelo município é de uso exclusivo de cada Conselho Tutelar, sendo vedado desmembrar os equipamentos e/ou destinar a sua utilização para outros órgãos.

Como o prefeito, conselhos municipais dos direitos da criança e do
adolescente e as entidades da sociedade civil organizada poderão fazer
incidência junto ao parlamentar para que este apresente emenda destinada a equipagem do conselho tutelar?
Encaminhado diretamente ao Gabinete do Parlamentar (deputado federal,
senador) do Estado solicitação para apresentação de emenda individual
para equipagem do Conselho Tutelar do município.
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Como o parlamentar poderá apresentar emenda destinada a equipagem do conselho tutelar?
Considerando o papel do Congresso Nacional no processo de desenvolvimento e a consolidação dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes no Brasil, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos encaminha esta Cartilha com Orientações para apresentação de Emendas individuais ao Projeto de Lei Orçamentaria Anual (PLOA 2018).
DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS PARA EQUIPAGEM DO CONSELHO TUTELAR
AÇÃO:

14UF

PROGRAMA:

2062

FUNCIONAL/LOCALIZADOR:

14.243.2062.UF/14.243.2062.14UF.0001

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

30101 – Ministério da Justiça e Cidadania (consultar informações pelo e-mail: equipagem@sdh.gov.br).

PLANO ORÇAMENTÁRIO:

14.243.2062.14UF.0001.0002 – Apoio à Construção, Reforma,
Equipagem Ampliação de Instalação de Conselhos Tutelares.

MODALIDADE DE APLICAÇÃO:

90 – Nacional (Aplicação Direta)

NATUREZA DE DESPESA:

GND 4 - Investimento

VALOR DA EMENDA:

R$ 100.000,00 (cem mil reais) – por conjunto de equipagem

CONTRAPARTIDA:

Conforme LDO

Informações:
(61) 2027-3001 - Disk Equipagem
(61) 2027-3931
E-mail:
equipagem@sdh.gov.br
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CONSTRUÇÃO DO
CONSELHO TUTELAR MODELO
O que é o conselho tutelar modelo?
O Conselho Tutelar Modelo é um projeto arquitetônico padronizado, com
a finalidade de ser uma referência de fácil identificação do órgão Conselho
Tutelar.
Qual é a importância do conselho tutelar modelo?
O conselho tutelar modelo visa garantir um espaço seguro, acessível, confortável e adequado ao atendimento de crianças, adolescentes e seus familiares.
Como obter o conselho tutelar modelo no meu município?

1º passo: Acessar o projeto arquitetônico no endereço http://www.
sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/fortalecimento-de-conselhos/conselho-tutelar-referencial
2º passo: Adaptar o projeto arquitetônico ao local designado pela Prefeitura e enviar para análise técnica da SNDCA-MDH.

Importante:
Articular junto aos deputados federais e senadores do estado a indicação de recursos financeiros por meio de emenda parlamentar ao
Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

Informações:
(61) 2027-3537
(61) 2027-3854
E-mail:
construcao.ct@sdh.gov.br
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DADOS PARA O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE EMENDAS PARA
CONSTRUÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MODELO NO MUNICÍPIO
AÇÃO:

14UF

PROGRAMA:

2062

FUNCIONAL/LOCALIZADOR:

14.243.2062.UF/14.243.2062.14UF.0001

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

30101 – Ministério da Justiça e Cidadania
(consultar informações pelo e-mail:
conselhotutelarmodelo@sdh.gov.br).

PLANO ORÇAMENTÁRIO:

14.243.2062.14UF.0001.0002 – Apoio à Construção,
Reforma, Equipagem Ampliação de Instalação de
Conselhos Tutelares.

MODALIDADE DE APLICAÇÃO:

40 – Transferências a municípios

NATUREZA DE DESPESA:

GND 4 - Investimento

VALOR DA EMENDA:

R$ 700.000,00 (setecentos mil reais)

CONTRAPARTIDA:

Conforme LDO
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SISTEMA DE INFORMAÇÃO
PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
SIPIA CONSELHO TUTELAR
O Sistema de Informações para Infância e Adolescência - SIPIA Módulo
Conselho Tutelar é o sistema nacional de registro e tratamento de informações sobre a garantia e defesa dos direitos fundamentais preconizados
no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
Qual é a importância do SIPIA para os direitos das crianças e adolescentes?
O SIPIA Módulo Conselho Tutelar é importante porque possibilita que
os atendimentos realizados pelos conselheiros tutelares sejam registrados e gerenciados, por meio de uma saída de dados agregados em
âmbito municipal, estadual e nacional, possibilitando a formulação
de políticas públicas, programas e projetos de impacto social local.
Automatiza a geração de ofícios, notificações e encaminhamentos feitos
pelos conselheiros tutelares. Gera relatórios analíticos capazes de orientar
as decisões dos gestores municipais do Sistema de Garantia de Direitos
para Crianças e Adolescentes.
Como obter o SIPIA conselho tutelar no seu município (meios/contatos)?
1º passo: Acesse o endereço: www.sipia.gov.br e siga os procedimentos
de solicitação. Feito isso, sua solicitação será analisada e a senha de acesso
será enviada para o e-mail cadastrado.
2º passo: Contate o seu Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente e solicite orientações quanto a capacitações e uso do SIPIA
CT Web.

Importante:
Por ser um sistema web, o SIPIA Conselho Tutelar não precisa ser
instalado no computador e pode ser utilizado em smartphones ou
tablets.
Informações
(61) 2027-3366
E-mail:
sipia@sdh.gov.br
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O que é o SIPIA módulo conselho tutelar?

Í

ESCOLA DE CONSELHOS
O QUE É ESCOLA DE CONSELHOS?
A Escola de Conselhos é um centro de formação continuada para
conselheiros tutelares e conselheiros dos direitos da criança e do
adolescente, gerido por um Grupo Gestor Nacional, composto por um
representante do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente – CONANDA; um representante do Fórum Colegiado Nacional
dos Conselheiros Tutelares – FCNCT; um representante do Fórum Nacional
dos Direitos da Criança e do Adolescente – FNDCA; e um representante da
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – SNPDCA.
A gestão regional dos núcleos é partilhada por um colegiado composto obrigatoriamente por um representante do Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA; do Fórum Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente; da Associação Estadual de Conselhos
e Ex-conselheiros Tutelares e por representante de Universidades Públicas
e Privadas; além de demais entes que se julgue necessário no contexto
estadual.

Informações
E-mail:
escolhadesconselhos@sdh.gov.br
(61) 2027-3010
(61) 2027-3124
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Qual é a importância da escola de conselhos?
A Escola de Conselhos acopla a política nacional de formação
continuada para conselheiros tutelares e conselheiros de direitos da criança
e do adolescente, de forma ampla, integrada, continuada e sustentável.
Como a função de conselheiro tutelar alterna em períodos quadrienais
e a de conselhos de direitos a cada 2 anos, torna-se fundamental que a
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente
do Ministério dos Direitos Humanos – SNPDCA –, ofereça uma matriz política nacional de formação para os zeladores do cumprimento dos direitos e
para os controladores das ações das políticas destinadas para crianças e
adolescentes em todo o país
Como implantar a escola de conselhos no estado?
1º passo: Articulação política entre a Secretaria Nacional de Promoção dos
Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério dos Direitos Humanos
– SNPDCA – e dos Estados interessados (busca ativa) ou por meio de
publicação de Editais.
Importante: A Escola de Conselhos aplica uma metodologia extraída de
uma matriz curricular nacional.
Observação: A formação é presencial e a distância – EAD.

NOTAS
1) Recomenda-se articulação junto aos deputados federais e senadores
do Estado visando obter recursos financeiros por meio de emenda parlamentar;
2) Recomenda-se articulação junto ao CEDCA local, visando obtenção de
recursos financeiros por meio do Fundo Estadual dos Direitos da Criança
e do Adolescente.

10. SNPDCA - SECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Se

Ministério dos Direitos Humanos
Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
Setor Comercial Sul B
Centro Comercial Sul-B, Quadra 09 - Lote C
Edifício Parque Cidade Corporate - Torre A - 8º andar
70.308.200 - Brasília/DF - Brasil
Telefone: (61) 2027-3225 - E-mail:spdca@sdh.gov.br
Distribuição gratuita.
É permitida a reprodução total ou parcial, desde que citada a fonte.
Tiragem: 1.300 exemplares
2ª edição - Artecor Gráfica e Editora LTDA.
Impresso no Brasil
Brasília/2017

É hora de acabar
com a violência
contra a criança
e o adolescente.

LOGO DIAMANTE
quinta-feira, 9 de fevereiro de 2017 16:49:48

Disque 100
e denuncie.

Baixe o App
no seu celular.

Todos temos a responsabilidade de
proteger nossas crianças e adolescentes.
Disque 100 e denuncie qualquer
sinal de violação dos seus direitos.
Baixe o aplicativo Proteja Brasil
no seu celular.
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