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 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA- 1990) 

regulamenta o Artigo - 227 da Constituição  Federal de 1988 

que prevê: 

 “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à cultura, 

à dignidade, ao respeito, à liberdade...”. 
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O QUE É O CONSELHO TUTELAR ?

“O Conselho Tutelar é um órgão permanente e

autônomo, não-jurisdicional, encarregado pela

sociedade de zelar pelo cumprimento dos

direitos da criança e do adolescente.”
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PERMANENTE

- Órgão público municipal, originado na lei municipal.

- Uma vez criado e implantado, não desaparece, apenas renovam-se

os seus membros.

-Desenvolve ação contínua e ininterrupta.



 AUTONOMO

 Em matéria técnica de sua competência, delibera e age

aplicando as medidas práticas pertinentes, sem

interferência externa.

 Exerce suas funções com independência, inclusive

para relatar e corrigir distorções existentes na própria

administração municipal relativas ao atendimento a

crianças e adolescentes.

 Suas decisões só podem ser revistas pelo juiz da

infância e juventude, a partir de requerimento daquele

que se sentir prejudicado. (art. 137 da Lei nº 8.069/90)
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 NÃO JURISDICIONAL

 - Não integra o Poder Judiciário. Exerce

funções de caráter administrativo, vinculado, ao

Poder Executivo Municipal.
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 No mínimo um Conselho Tutelar

 Composto de cinco membros (colegiado)

 Eleitos pela população local. (ser morador do território de 

atuação do Conselho Tutelar)

 Mandato de quatro anos, permitida uma reeleição". 
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 Art. 133 - Para a candidatura a membro do 

Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes 

requisitos:

I - reconhecida idoneidade moral

II - idade superior a vinte e um anos

III - residir no município

“ A alternância de mandato dos conselheiros tem exigido capacitação 

continua, além de preparação dessas pessoas especiais a quem a 

sociedade encarregou a tarefa de zelar pelo cumprimento dos 

direitos da criança e do adolescente. Por isso, a necessidade 

imperiosa de que seja inerente à função do conselheiro tutelar a 

ética do cuidado para a missão que aceitou desde a sua 

posse.”(Guia Prático do Conselho Tutelar, pg. 13;14, 2008)
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Conselheiro Tutelar é o Zelador dos

direitos da criança e do adolescente e deve

requisitar ações que os garanta, podendo

acionar Ministério Público e Poder

Judiciário para que estes façam valer os

direitos da criança e do adolescente.
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 Atender crianças e

adolescentes ameaçados

ou violados em seus

direitos e aplicar medidas

de proteção.

 Atender e aconselhar os pais ou

responsáveis e aplicar as medidas de

proteção.
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Promover a execução de suas decisões.

Encaminhar ao Ministério Público notícia e fato que

constitua infração administrativa ou penal contra os direitos

da criança ou do adolescente.

Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua

competência.

Tomar providências para que sejam cumpridas medidas 

protetivas aplicadas pela justiça a adolescentes em conflito 

com a lei.

 Expedir notificações.
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 Requisitar certidões de nascimento ou de óbitos de criança 

ou de adolescente quando necessário.

 Assessorar o Poder Executivo  local na elaboração da 

proposta orçamentária para planos e programas de 

atendimento dos direitos da criança e do adolescente.

 Representar, em nome da pessoa e da família, contra a 

violação dos direitos previstos no art. 220, § 3º, inciso II, da 

Constituição Federal.

Representar ao Ministério Público, para efeito de ações de 

perda ou suspensão do poder familiar.

 Fiscalizar as entidades de atendimento.
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MEDIDAS DE PROTEÇÃO APLICÁVEIS À 

CRIANÇAS/ADOLESCENTES

Educação, Saúde e Assistência social são direitos garantidos
por Lei. Se esses direitos forem ameaçados e/ou violados o
Conselho Tutelar tem o dever de assegurar a garantia dos
Direitos da criança e do adolescente
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Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante
termo de responsabilidade.

 Orientação, apoio e acompanhamento temporários;

 Matricula e frequência obrigatórias em estabelecimento

oficial de ensino.

 Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxilio

a família, à criança e ao adolescente.

 Requisição de tratamento médico, psicológico ou

psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial.

 Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio

orientação e tratamento de alcoolistas e toxicômanos.

 Acolhimento Institucional.
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MEDIDAS APLICÁVEIS AOS  PAIS/RESPONSÁVEIS

Encaminhamento a programa oficial ou comunitário

de proteção à família

Encaminhamento a tratamento de saúde física e

mental

Encaminhamento a cursos ou programas de

orientação

Obrigação de matricular o filho ou pupilo e

acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar;

Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente

a tratamento especializado.
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QUANDO O CONSELHO DEVE AGIR?

Sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem 

ameaçados ou violados pela própria sociedade, pelo Estado, 

pelos pais, responsável ou em razão de sua própria conduta.

Quando solicitado por meio de denúncia.

 Quando envolvido e participativo na comunidade onde

atua, poderá se antecipar à denúncia.
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• Não é uma entidade de 
atendimento como abrigo, 

internato, etc.

• Não substitui os pais ou 
responsáveis em suas 
atribuições.

• Não executa programas 
de atendimento a crianças 
e adolescentes.

• Não é educador nem 
responsável pela criança 
ou adolescente.

NÃO É ORGÃO DE REPRESSÃO,

E SIM DE DEFESA DE DIREITOS
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 Maus tratos

 Negligência

 Violência doméstica
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Abuso sexual
Exploração do trabalho
infantil


