
Secretaria de Estado do 
Trabalho e Desenvolvimento 

Social - SEDS

Escritório Regional de Laranjeiras do Sul
Ana Carla Novacovski
Fone: (42) 3635-3595

E-mail: erlaranjeiras@seds.pr.gov.br



Sistema de Garantia de Direitos - SGD

Capacitação para Conselheiros 
Tutelares e Rede de Atendimento do 
Sistema de Garantia de Direitos - SGD
• O que é o Conselho Tutelar?

Órgão público de atendimento a crianças e
adolescentes em situação de risco pessoal e
social.

• O que o Conselho Tutelar faz?
Zela pelo cumprimento dos direitos da criança
e do adolescente.



Atribuições do Conselheiro Tutelar

Previsto no ECA, as atribuições dos Conselheiros
Tutelares são:

• Atender denúncias feitas pelas crianças,
adolescentes, famílias, comunidades e cidadãos;

• Exercer as funções de escutar, orientar,
aconselhar, encaminhar e acompanhar casos;

• Aplicar as medidas protetivas pertinentes a cada
caso à crianças, adolescentes e suas respectivas
famílias;



Atribuições
Fazer requisições de serviços públicos necessários à • Fazer requisições de serviços públicos necessários à 
efetivação do atendimento adequado de cada caso;

• Contribuir para o planejamento e a formulação de 
políticas públicas e planos municipais de atendimento 
à criança, ao adolescente e às suas famílias;

• Acompanhar a elaboração do orçamento público 
municipal, visando assegurar a previsão dos recursos 
necessários à implantação e/ou adequação de 
programas e serviços destinados a atender as 
principais demandas existentes;



Atribuições



O QUE NÃO É ATRIBUIÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR

Os limites: o que não se deve fazer?
• Não é uma entidade ou programa de

atendimento (abrigo, casa de passagem...),
por isso, deve requisitar a rede de proteção
do município ou da região;

• Não executa diretamente as medidas que
aplica, por isso, deve fazer os
encaminhamentos necessários;



Limites do Conselho Tutelar

• Não substitui o papel destinado por lei aos pais
ou responsáveis pela criança ou adolescente;

• Não aplica as medidas socioeducativas previstas
no ECA;

• Não é órgão auxiliar do Poder Judiciário e,
portanto, não deve exercer funções de
responsabilidade das equipes técnicas que devem
existir à disposição do juiz da infância e
juventude;



FIQUEM ATENTOS AO QUE NÃO SE 
DEVE FAZER

Erros mais frequentes:Erros mais frequentes:
• Emissão da autorização para crianças e 

adolescentes viajarem: essa é uma competência 
dos juízes;

• Acordos extrajudiciais de alimentos com recepção 
de valores de pensão, concessão de guarda, com 
destituição ou suspensão do pátrio poder e 
procedimentos de investigação de paternidade: 
são competências do Poder Judiciário (via 
advogados), Defensoria Pública e Ministério 
Público



• Retirada forçada de crianças e adolescentes que se
encontram irregularmente em bares, boates,
restaurantes, diversões públicas e/ou que nesse
locais estejam consumindo bebidas alcoólicas;
além da realização das chamadas “blitz” para
apreender meninos e meninas em situação de rua:
o CT pode estar acompanhando tais situações mas
não atuar sozinho e nem como um órgão de
“repressão”.



Compete ao CT aplicar somente as medidas deCompete ao CT aplicar somente as medidas de
proteção que se fizerem necessárias. As ações de
repressão, quando necessárias, devem voltar-se
para os agentes violadores dos direitos da
população infanto-juvenil;

• Atendimento socioeducativo aos adolescentes em
conflito com a lei (ato infracional): nesses casos
cabe ao CT atender os adolescentes acusados do
ato infracional que se encontram em alguma
situação prevista no art. 98 do ECA, aplicando-
lhes e às suas famílias, as medidas protetivas
previstas nos art. 101 e 129.



SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA 
E ADOLESCÊNCIA

SIPIA

O SIPIA é um mecanismo criado para• O SIPIA é um mecanismo criado para
instrumentalizar o exercício da função de
conselheiro (ferramenta de trabalho).

• Objetivo:
• Sistematizar a demanda dos C.T.;
• Gerar dados estatísticos;
• Produzir conhecimentos específicos de situações

concretos de violações de direitos e suas
respectivas medidas de proteção.



NÃO SE ESQUEÇA!!!!

O compromisso do Conselho Tutelar não é com a • O compromisso do Conselho Tutelar não é com a 
simples aplicação das medidas, mas sim com a 
efetiva solução do caso, garantindo à criança ou 
adolescente a proteção integral que lhe é devida;

• Sempre que puder, divulgar o trabalho do CT nas 
escolas, entidades, associações e onde for 
necessário, por meio de reuniões, palestras, 
material impresso. 



E O CMDCA?

Onde fica o CMDCA  nesse contexto?Onde fica o CMDCA  nesse contexto?
Cabe ao CMDCA o controle das ações quanto
ao atendimento à criança e adolescente, bem
como deliberar, monitorar e avaliar as políticas
propostas para o município.

Para tanto é necessário que:
• sua composição seja paritária;
• Regulamente, organize e coordene o processo

de escolha dos conselheiros tutelares



Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do 

Adolescente
• Possua conhecimento da realidade do município;
• Articule e mobilize com a rede de proteção para a 

divulgação e promoção das políticas de 
atendimento a criança e adolescente do município;

• Registre as organizações da sociedade civil e dos 
programas de atendimento à criança, adolescente e 
suas famílias; entre outros...



OBRIGADA!
Tchau!!!!

Ana Carla Novacovski




