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Questão 11 

Segundo o ECA, o Conselho Tutelar só poderá tomar alguma providência depois que a escola, 

num esforço conjunto com os pais do aluno e através da aplicação de medidas pedagógicas, 

buscarem soluções para que o aluno volte a frequentar regularmente as aulas. Depois de 

esgotadas essas providências sem ter havido êxito é que o caso poderá ser encaminhado para o 

Conselho Tutelar para que adote alguma medida de proteção prevista no ECA.  

 Questão 12 

Segundo recente alteração do ECA, serão garantidas aos irmãos que frequentem a mesma etapa 

ou ciclo de educação básica, vagas na mesma escola, inclusive próxima da sua residência. 

Sendo negado este direito pela escola, o Conselho Tutelar deverá encaminhar requerimento ao 

Secretário de Educação do Município, solicitando  que sejam providenciadas as vagas. 

Questão 13 

O apadrinhamento consiste em um programa voltado a crianças e adolescentes que vivem em 

situação de acolhimento ou em família acolhedora. O objetivo é estabelecer e proporcionar, as 

crianças e aos adolescentes, vínculos externos entre eles e pessoas da comunidade que se 

disponha a serem padrinhos e madrinhas, visando o desenvolvimento  social, moral, físico, 

cognitivo, educacional e financeiro.  

Questão 14 

A escolha foi errada. O Conselho Tutelar de Natal -RN não tem competência para o caso, visto 

que o que determina a competência do conselho que vai atuar é o local do domicílio dos pais ou 

responsáveis pela criança ou adolescente e na falta destes, o Conselho do lugar onde se 

encontre a própria criança. Os tios devem ser orientados a procurar o Conselho Tutelar de São 

Gonçalo-RN 

Questão 15 

Não. A entidade até poderia acolher a criança, desde que em 24 horas comunicasse o fato ao 

Juiz da Infância e da Juventude, sob pena de responsabilidade, que tomaria as medidas 

necessárias, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com apoio do Conselho Tutelar local.  

Questão 16 

Encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; encaminhamento a 

tratamento psicológico ou psiquiátrico; encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 

obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e advertência.  

Questão 17 

Deverei informar à mãe que O Conselho Tutelar não pode ser acionado sem que antes o 

município tenha sido acionado para prestar o serviço do qual necessita. O Conselho Tutelar não 

substitui outros serviços públicos e só deve atuar se houver recusa de atendimento à criança e 

ao adolescente. Nesse caso, Rita deve, primeiro, solicitar o tratamento no hospital local e só 

depois da negativa deste, poderá solicitar intervenção do Conselho Tutelar.  

Questão 18 

Os Conselhos Tutelares são permanentes, autônomos e não jurisdicionais. Seu objetivo é, 

encarregado pela sociedade, zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, 

definidos no ECA. 



Questão 19 

A Comissão Organizadora, de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou outro interessado, 

providenciará a imediata instauração de procedimento administrativo investigatório específico, 

onde será formulada a acusação e cientificado o acusado para apresentar defesa, no prazo de 03 

(três) dias. 

Questão 20 

Ilmo. Sr. Secretário Municipal de Saúde 

O Conselho Tutelar de ... (colocar o nome da cidade), sediado à Rua (Av.) ... (endereço 

completo), por seu Presidente/Coordenador abaixo assinado, vem perante Vossa Senhoria, com 

fundamento no art. 136, inciso III, letra “a”, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), requisitar a internação na rede hospitalar municipal da criança (ou adolescente) 

Fulano de Tal ... (qualificação completa da criança ou adolescente que necessita do serviço de 

saúde) ..., pelo motivo abaixo descrito:  

Que a criança (ou adolescente) acima mencionada é portadora de doenç a ... (descrever o fato), 

havendo recomendação médica expressa para sua internação hospitalar, nos moldes do previsto 

no art. 101, inciso V, da Lei nº 8.069/90.  

Acontece, porém, que após seus pais terem tentado, sem sucesso, conseguir uma vaga no 

hospital da cidade, e os encaminhamentos efetuados por este Conselho Tutelar terem igualmente 

restado infrutíferos, sob a alegação de falta de leitos disponíveis, não restou a este Conselho 

Tutelar alternativa outra além do encaminhamento da presente requisição.  

Isto posto, e considerando o dever elementar do Poder Público em proporcionar, com a mais 

absoluta prioridade, a efetivação do direito à saúde da criança/adolescente acima nominada, 

inclusive sob pena de responsabilidade (arts. 4º, caput e par. único c/c 208 , caput e inciso VII, da 

Lei nº 8.069/90), este Conselho Tutelar, usando de sua prerrogativa institucional contida no art. 

136, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 8.069/90, vem perante Vossa Senhoria requisitar a internação 

hospitalar do(a) paciente acima referido, seja no hospital da cidade, seja em outro 

estabelecimento de saúde que disponha da estrutura necessária para tanto, sem prejuízo da 

orientação aos pais e outras providências necessárias a seu tratamento e posterior reabilitação, 

observando-se em qualquer caso as normas técnicas e jurídicas aplicáveis à matéria.  

Por fim, informo a Vossa Senhoria que o descumprimento da presente requisição caracteriza, em 

tese, a infração administrativa tipificada no art. 249, da Lei nº 8.069/90, além de sujeitar os 

agentes públicos omissos a outras sanções administrativas e civis, nos moldes do previsto nos 

arts. 5º, 208 e 216, da Lei nº 8.069/90.  

 

(Local e data) 

(Nome e assinatura do Presidente ou Coordenador do Conselho Tutelar)  

 

 


