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O 
Programa Prefeito Amigo da Criança da Fundação Abrinq pelos Direitos da Criança (PPAC), ao incentivar as prefei-
turas brasileiras para que implementem uma política pública efetivamente voltada para o atendimento dos direitos 
das crianças e jovens, destaca o papel do conselho dos direitos na definição de prioridades e no exercício do controle 

social. Enfatiza também o papel dos conselhos tutelares em zelar pelo cumprimento dos direitos previstos no Estatuto da  
Criança e do Adolescente.

Em 2003, o PPAC realizou levantamento junto aos conselhos dos direitos dos municípios cujos prefeitos receberam o selo que 
os caracteriza como “Amigos da Criança” na primeira etapa de suas gestões (2001/04). As respostas foram analisadas, em um 
primeiro momento, à luz das demais informações prestadas nos mapas da criança, para elaboração dos pareceres emitidos  
pelo programa.

Encerrado esse ciclo, e no momento em que se iniciam novas gestões municipais no país, o PPAC julgou oportuna uma análise 
do conjunto dos dados no intuito de propiciar elementos que subsidiem as ações dos conselhos e das prefeituras na busca de 
aperfeiçoamento da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente nesses municípios.

Responderam aos questionários enviados 498 conselhos dos direitos, que compõem o universo analisado neste trabalho. Tal  
representação, formada por conselhos das cinco regiões brasileiras, por municípios de porte e condições de vida bastante 
diversos, contribui com elementos significativos para a compreensão dos cenários em que se desenvolve a gestão participativa 
da política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente no país.

A
APRESENTAÇÃO
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B
DIMENSÕES DA ANÁLISE

O 
Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA – Lei 8069/90, traduz os princípios constitucionais para a política de 
atendimento aos direitos da população infanto-juvenil, alterando radicalmente o paradigma anterior de intervenção. 
Incorpora a doutrina da proteção integral adotada pelas Nações Unidas, que parte do pressuposto de que crianças e 

adolescentes, como pessoas em condições peculiares de desenvolvimento, merecem ser inteiramente protegidos pela família, 
pela sociedade e pelo Estado.

Do ponto de vista formal, o atendimento aos direitos dessa população passou no Brasil a ter prioridade absoluta, incluída a 
primazia na formulação de políticas públicas e na aplicação de recursos para seu atendimento. Na realidade, as situações de risco 
de toda ordem a que estão expostos crianças e adolescentes, aliadas às dificuldades de acesso a serviços e recursos básicos e ao 
tamanho da população dessa faixa etária no país, trazem a dimensão dos desafios postos aos administradores públicos.

O ECA propôs a criação de conselhos dos direitos da criança e do adolescente (CMDCA), nas três esferas da Federação, para 
gerenciar a política dessa área, com caráter deliberativo e composição paritária entre representantes governamentais e da socie-
dade civil. Eles representam o canal institucional que concretiza a gestão participativa instituída em decorrência do modelo 
de democracia implantado no Brasil com a Constituição de 1988.

Para o acompanhamento dos casos de violação ou ameaça aos direitos das crianças e adolescentes, foram concebidos os con-
selhos tutelares, a serem criados em todos os municípios brasileiros, em número compatível com os seus portes populacionais. 
Cada conselho dos direitos deve contar ainda com o apoio de um fundo especial, com recursos aplicados conforme critérios  
que ele defina.

A magnitude da questão social, o complexo cenário institucional e a marcante heterogeneidade entre os municípios 
brasileiros implicam múltiplas dificuldades para a implantação e o funcionamento dos conselhos dos direitos. Cabe 
lembrar que os municípios foram reconhecidos como entes federativos pela Constituição de 1988, que atribuiu a essa instância a 
responsabilidade pela execução das ações de atenção básica relacionadas à maior parte dos direitos sociais da população.

Os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente passam a integrar redes compostas por diversos conselhos 
de políticas públicas setoriais, com os quais necessariamente devem se articular. Exige-se deles que se movam em espaços 
decisórios insuficientemente desenhados, em processo de construção coletiva e em articulação com os poderes instituídos, 
especialmente o Executivo.

Nesse sentido – e partindo-se do pressuposto de que os municípios participantes de um programa com as características do 
PPAC valorizam a atenção às políticas para a infância e a adolescência– torna-se especialmente interessante analisar os resulta-
dos do levantamento feito junto aos seus conselhos.

Os questionários elaborados pela equipe técnica do PPAC trouxeram um volume bastante expressivo de informações, agrupadas 
de forma a permitir a visualização de características gerais dos conselhos e de elementos relevantes para a compreensão dos 
seus limites e potencialidades para transformar o panorama do atendimento aos direitos de crianças e adolescentes no Brasil.



7

São três as dimensões privilegiadas neste estudo: a composição dos conselhos, a formação dos conselheiros e a gestão 
participativa da política da infância e adolescência, entendendo-se a qualidade das duas primeiras como requisito para o 
bom desempenho da terceira.

O objeto central desta análise são os conselhos dos direitos da criança e do adolescente, e a apresentação dos resultados se 
inicia por mapeá-los. No intuito de verificar como se situam os municípios em relação ao cenário institucional previsto pelo ECA, 
também foram colhidas informações a respeito dos processos de criação de conselhos tutelares e regulamentação de  
fundos financeiros.

Feita a caracterização do universo da pesquisa, focaliza-se a composição dos conselhos. A questão da paridade é situada em re-
lação aos princípios que a sustentam e legitimam a representação nos conselhos dos direitos. Este é o fio condutor da análise 
dos tipos de órgãos governamentais e não governamentais que compõem os conselhos e das formas de escolha dos  
seus representantes.

Os dados relativos às profissões, cargos e ocupações dos conselheiros são analisados sob a perspectiva dos requisitos de perfil 
necessários para o desempenho desse papel e da contribuição potencial de processos de capacitação em sua formação.

O processo de gestão participativa é visto a partir de informações sobre os recursos disponíveis para a ação, a organização  
interna dos trabalhos, os fluxos e canais de articulação interinstitucional e o desempenho de atribuições específicas, com o 
intuito de refletir sobre a missão dos conselhos dos direitos, que é articular idéias e atores e formar os consensos possíveis a 
cada momento histórico para garantir avanços no atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

Ao final, retomam-se as principais considerações realizadas ao longo do trabalho, que apontam para linhas de ação e rumos 
complementares de investigação sugeridos pela análise realizada, no intuito de contribuir para jogar mais luzes no cenário  
de ação dos conselhos.
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C

�. Distribuição dos conselhos por região e porte populacional

C omo foi dito anteriormente, somam 498 os conselhos dos direitos que compõem o universo deste levantamento. Dado 
que existe um conselho dos direitos por município, o número de municípios também é de 498. Destaca-se o fato de ser 
praticamente universal a representação dos estados da Federação neste levantamento, que abrange municípios 

de todos os estados do Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste e 85% dos municípios da região Norte. 

A maioria dos conselhos se concentra na região Sudeste, responsável por pouco mais de 40% do total. Do Estado de São Paulo 
são 117 dos 212 municípios da região representados nesta pesquisa; Minas Gerais também comparece com o número expressivo 
de 72 municípios, seguido à distância pelo Rio de Janeiro, com 12, e pelo Espírito Santo, com 11 municípios.

As regiões Sul e Nordeste também apresentam número significativo de municípios, denotando a expansão do PPAC pelo terri-
tório nacional. No Sul, com um total de 132 municípios, os três estados encontram-se bem representados: o Rio Grande do Sul 
com 58, o Paraná com 41 e Santa Catarina com 33 conselhos. No Nordeste, os estados com maior número de representantes são 
a Bahia 31, o Ceará 22 e Pernambuco 19 seguidos por Paraíba e Sergipe 11 cada, Piauí e Rio Grande do Norte  6 cada, Alagoas  5 
e Maranhão  4.

Na região Norte destaca-se o Estado do Pará, com 11 municípios, seguido por Roraima, Rondônia e Tocantins com  2 conselhos 
cada e Acre e Amapá (com um cada), totalizando 19 municípios. Mato Grosso do Sul, com 9 conselhos, Goiás com  7 e  
Mato Grosso com  4 compõem a representação dos  20 municípios do Centro-Oeste.

As condições de vida nesses municípios variam bastante em função da região em que se localizam. De acordo com o ICV-PPAC  
nas regiões Sul e Sudeste predominam as classificações “A” e “B”. Na primeira, assim se classificam 113 dos 132 municípios 
(85,62%) e na segunda 196 dos 212 (92,45%). A situação se inverte na região Nordeste, em que, de um total de 115 municípios, 
70 (60,86%) apresentam condições de vida classificadas como ruins ou péssimas (39 com “D” e 31 com “E”), 27 possuem condi-
ções médias e apenas dezoito têm índice considerado bom ou ótimo.

Na região Centro-Oeste, 14 dos 20 municípios apresentam ICV-PPAC “A” ou “B”; na região Norte, os 19 municípios se encontram 
igualmente distribuídos entre os que apresentam condições boas (seis com ICV-PPAC “A” ou “B”), médias (seis com “C”) e ruins 
(sete com “D” ou “E”).

Tendo em vista esses dados, para efeitos de análise os conselhos foram agrupados de acordo com a região em que se situam, 
sempre que se considerou importante a visualização regional ou nos casos em que essa variável se mostrou fator de peso para 
a compreensão do ponto em questão.

Outra variável utilizada para a análise foi o porte populacional dos municípios que, como se poderá observar, tem impacto 
sobre o funcionamento dos conselhos. Partiu-se da adoção das categorias do IBGE, que classifica os municípios até 20 mil 
habitantes como de tipo “pequeno 1”. Como eles somam 186 em nosso universo, foram separados os que possuem até 10 mil 

CARACTERIZAÇÃO DO UNIVERSO
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habitantes (pequeno 1A) e os que têm mais de 10 até 20 mil (pequeno 1B). Esta divisão é importante, pois são grandes as impli-
cações do tamanho populacional para a organização dos conselhos em municípios muito pequenos. 

As categorias do IBGE “pequeno 2”, que abrange os municípios de mais de 20 a 50 mil habitantes, e “médio”, de mais de 50 até 
100 mil, foram mantidas sem alteração. Também foi mantida a categoria “metrópole”, que abrange os municípios com mais de 
900 mil habitantes.

Já a classificação “grande”, que para o IBGE compreende municípios com mais de 100 a 900 mil pessoas, foi desdobrada neste 
trabalho em três: “grande 1” (100 a 200 mil), “grande 2” (200 a 500 mil) e “grande 3” (500 a 900 mil). Como apontado em rela-
ção aos pequenos, também para os conselhos de municípios de grande porte a gestão e o funcionamento apresentam exigências 
distintas em cidades com 100 ou 600 mil pessoas. Para facilitar a leitura deste relatório, algumas tabelas trazem as faixas popu-
lacionais especificadas, enquanto as demais nomeiam as categorias de acordo com a classificação exposta. A tabela I apresenta o 
conjunto dos 498 conselhos, organizados de acordo com o porte dos municípios e a região em que se encontram

Tabela I – Universo dos conselhos dos direitos por porte e região

 N NE CO SUL SUD TOTAL

PEQ 1A 1 17 6 44 26 94
PEQ 1B 2 24 5 26 35 92
PEQ 2 7 33 8 26 50 124
MED 6 16 - 16 35 73
GDE 1 1 9 - 8 30 48
GDE 2 2 11 - 11 26 50
GDE 3 - 3 - - 7 10
MET - 2 1 1 3 7
TOTAL 19 115 20 132 212 498
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As tabela I-A e I-B apresentam a representação percentual das regiões e do porte no universo analisado. Em relação ao porte, 
observa-se uma nítida maioria de municípios pequenos: 37,35%, ou seja, mais de um terço do total, têm menos de 20 mil 
habitantes, e 62,25% têm menos de 50 mil. Na outra ponta, apenas 3,41% dos municípios têm mais de 500 mil habitantes.

Conforme comentado, a região Sudeste é a mais representada, seguida pelas regiões Sul e Nordeste, com boa expressão. O Norte 
e o Centro-Oeste, juntos, não chegam a somar 10% do total de conselhos

Ao focalizar a quantidade de pessoas representadas em cada uma dessas faixas, crescem em expressão as categorias “grande 3” 
e “metrópole” que, juntas, compreendem mais de 40% do universo populacional desta pesquisa, como mostram os dados das 
tabelas II e II-A. Já a população dos municípios muito pequenos, de menos de 20 mil habitantes, é de pouco mais de 3% do total; 
somada com a dos municípios com até 50 mil habitantes, totaliza meros 10,35% do total.

A representação populacional do Sudeste também é a mais expressiva, correspondendo a mais da metade do total (tabela 
II-B). Pesa nesse dado o município de São Paulo, que sozinho tem número de habitantes equivalente ao do conjunto da região 
Nordeste, responsável pela segunda maior população regional da pesquisa, com quase 20% do total.

A análise dessas duas variáveis – número de municípios e número de habitantes – levou a que fossem mantidas as oito 
categorias de porte, permitindo também verificar quantos municípios se encontram em determinadas situações e qual o 
volume de pessoas potencialmente atingidas pela ação dos conselhos dos direitos.

Tabela I-A - Percentuais do número de conselhos por porte populacional dos municípios

PORTE PEQ 1 A PEQ 1 B PEQ 2 MÉDIO GDE. 1 GDE. 2 GDE.3 MET TOTAL

% 18,88 18,47 24,90 14,66 9,64 10,04 2,01 1,40 100,00

Tabela I-B - Percentuais do número de conselhos por região

REGIÃO N NE CO SUL SUD TOTAL

 % 3,82 23,09 4,02 26,50 42,57 100,00



11

  N NE CO SUL SUD TOTAL

PEQ 1A 6.450 60.569 32.452 229.126 141.065 469.662
 PEQ 1B 28.060 388.169 45.295 339.233 479.277 1.280.034
 PEQ 2 1.784.427 1.008.975 252.720 848.413 1.602.684 5.497.219
 MED 390.372 926.878 - 1.134.926 2.329.103 4.781.279
 GDE 1 125.058 1.354.816 - 1.271.786 4.015.968 6.767.628
 GDE 2 538.816 3.203.885 - 3.168.979 7.811.478 14.723.158
 GDE 3 - 1.255.361 - - 3.609.161 4.864.522
 MET  - 2.384.845 1.146.103 1.394.087 12.844.405 17.769.440
 TOTAL 2.873.183 10.583.498 1.476.570 8.386.550 32.833.141 56.152.942

Tabela II – Universo populacional por porte e região

Tabela II-A - Percentuais do número de habitantes dos municípios por porte

PORTE PEQ 1A PEQ 1B PEQ 2 MED GDE 1 GDE 2 GDE 3 MET TOTAL

    % 0,86 2,35 7,14 8,77 12,40 26,99 9,92 32,57 100,00

Tabela II-B - Percentuais do número de habitantes dos municípios por região

REGIÃO N NE CO SUL SUD TOTAL 

    % 5,27 19,40 2,71 15,37 57,25 100,00 
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�. Instalação de conselhos e fundos

A análise da atuação dos conselhos dos direitos precisa ser realizada considerando-se o quadro institucional definido pelo 
Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê o funcionamento, além dos CMDCA, de conselhos tutelares e fundos financeiros 
especiais. São apresentados a seguir elementos que permitem a visualização desse contexto.

Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente

A data de criação dos CMDCA varia nitidamente em função do porte dos municípios, como mostram os dados das tabelas 
III, III.1 e III.1-A. Dos 17 maiores (sete metrópoles e dez com mais de 500 mil habitantes), 14 foram criados em data bem próxi-
ma à da promulgação do ECA (julho de 1990) e dois nos anos subseqüentes; apenas um é recente.

Entre os municípios de 100 a 500 mil habitantes, a criação de cerca de 80% dos conselhos ocorreu até 1995, sendo que em mais 
da metade desses casos a criação ocorreu em 1990 ou 1991. Nos municípios de 50 a 100 mil habitantes, cerca de 70% dos conse-
lhos foram criados na primeira metade dos anos 90.

Como se verifica pelos dados apresentados, quanto menor o porte menor é a rapidez na instalação dos conselhos: entre os de 20 
a 50 mil habitantes, ainda predominam os que foram criados até 1995, que somam quase 60% do total desse porte. Entre os de 
10 a 20 mil habitantes, já são em maior número os mais recentes – pouco mais de 50% foram criados depois de 1996, sendo que 
quase 20% depois de 2001. Dentre os conselhos dos municípios com menos de 10 mil habitantes, 67% foram criados depois de 
1996; 24,5% neste século. Os conselhos mais recentes possivelmente se deparam com desafios diferentes dos já consolidados, 
podendo, no entanto, se beneficiar de avanços alcançados na compreensão do papel que lhes cabe desempenhar.

Cabem aqui algumas observações. Primeiramente, esses dados não são inesperados; é provável que os municípios de porte 
maior tenham mais facilidade para se adaptar a novas exigências de organização institucional, seja pela maior complexidade de 
seus órgãos governamentais, seja pela presença de organizações não governamentais maiores, ou mais consolidadas. Também é 
necessário considerar a idade dos próprios municípios: em muitos casos, conselhos mais jovens localizam-se em municípios cuja 
criação também é mais recente.

Outra variável importante é o peso indutor do programa Prefeito Amigo da Criança junto às prefeituras. Dos 77 conselhos 
criados no período de 2001 a 2003, 62 pertencem a municípios com menos de 20 mil habitantes, nos quais a participação em um 
programa com as características do PPAC exige grande mobilização e produz impacto na dinâmica da política pública local.
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Tabela III – Ano de criação dos CMDCA por porte

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 SR TOTAL
PEQ 1A 8 3 5 7 8 - 6 19 8 4 3 16 3 4 - 94
PEQ 1B 7 13 4 10 5 4 3 10 9 1 7 10 8 - 1 92
PEQ 2 12 17 17 12 10 4 4 14 5 5 1 11 7 3 2 124
MED 5 13 16 6 8 2 3 4 3 2 1 2 4 3 - 72
GDE 1 2 21 7 6 3 1 - 1 2 2 - 2 - 1 - 48
GDE 2 3 19 7 4 3 3 1 4 2 - 1 1 - 1 1 50
GDE 3 - 7 - - - 1 - - - - - - 1 - - 9
MET - 6 1 - - - - - - - - - - - - 7
TOTAL 37 99 57 45 37 15 17 52 29 14 13 42 23 12 4 496
Obs: Não foram incorporados ao quadro dois conselhos que informaram datas de criação em 1989, ano anterior ao da promulgação do Estatuto.

                    Até 1991 1992 a 1995 1996 a 2000 2001 a 2003 TOTAL
PEQ 1A 11 20 40 23 94
PEQ 1B 20 23 30 18 91
PEQ 2 29 43 29 21 122
MED 19 32 13 9 73
GDE 1 23 17 5 3 48
GDE 2 22 17 8 2 49
GDE 3 8 1 0 1 10
MET 6 1 0 0 7
TOTAL 138 154 125 77 494

Obs: O total corresponde ao dos casos com resposta.

Tabela III.1 – Período de criação dos CMDCA por porte
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Tabela III.1-A – Percentuais relativos ao período de criação dos CMDCA sobre os totais de cada porte

 Até 1991 1992 a 1995 1996 a 2000 2001 a 2003 TOTAL
Até 10 mil  11,70 21,28 42,55 24,47 100,00
+ de 10 a 20 mil 21,98 25,27 32,97 19,78 100,00
+ de 20 a 50 mil 23,77 35,25 23,77 17,21 100,00
+ de 50 a 100  26,03 43,84 17,81 12,33 100,00
+ de 100 a 200 47,92 35,42 10,42 6,25 100,00
+ de 200 a 500 44,90 34,69 16,33 4,08 100,00
+ de 500 a 900 80,00 10,00 - 10,00 100,00
+ de 900 mil 85,71 14,29 - - 100,00
TOTAL 27,94 31,17 25,30 15,58 100,00

A data de criação dos conselhos, observada em relação às regiões em que eles se situam, não mostra diferenças tão grandes 
como o porte, mas evidencia algumas variações. Se tomado o período 1990/91, imediatamente posterior à promulgação do 
Estatuto, observa-se que quase 30% dos municípios do Nordeste, Sul e Sudeste que integram este levantamento implantaram 
seus conselhos nessa época. O percentual cai para 20% na região Centro-Oeste e 11% na Norte, mas como em ambas o número 
real de conselhos é pequeno, esse dado não tem o mesmo significado que nas demais.

Se, por outro lado, for considerada a primeira metade dos anos 90, as regiões Sul e Sudeste apresentam performance um pouco 
melhor que a região Nordeste –  65% dos conselhos do Sudeste e praticamente 60% do Sul estavam criados nesse período,  
percentual que cai para 52% no Nordeste (Tabelas IV, IV.1 e IV.1-A).
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Tabela IV – Data de criação dos CMDCA por região
 
 N NE CO SUL SUD TOTAL

1989 - 1 - - 1 2
1990 - 11 2 18 6 37
1991 2 22 2 21 52 99
1992 4 6 - 17 30 57
1993 1 7 4 14 19 45
1994 1 7 1 7 21 37
1995 - 6 - 1 8 15
1996 - 2 1 8 6 17
1997 2 14 4 9 23 52
1998 2 6 1 8 12 29
1999 2 2 1 1 8 14
2000 1 5 1 5 1 13
2001 2 12 2 16 10 42
2002 1 8 - 3 11 23
2003 - 6 1 3 2 12
SR 1 - - 1 2 4
TOTAL 19 115 20 132 212 498

Tabela IV.1 – Período de criação dos CMDCA por região
 
 N NE CO SUL SUD TOTAL

Até 1991 2 34 4 39 59 138
1992 a 1995 6 26 5 39 78 154
1996 a 2000 7 29 8 31 50 125
2001 a 2003 3 26 3 22 23 77
TOTAL 18 115 20 131 210 494
Obs: O total corresponde ao dos casos com resposta.
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Tabela IV.1-A – Percentuais relativos ao período de criação dos CMDCA 
sobre os totais de cada região
 
 N NE CO SUL SUD

Até 1991 11,11 29,57 20,00 29,77 28,10
1992 a 1995 33,33 22,61 25,00 29,77 37,14
1996 a 2000 38,89 25,22 40,00 23,66 23,81
2001 a 2003 16,67 22,61 15,00 16,79 10,95
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Conselhos tutelares

Nem todos os municípios incluídos neste levantamento possuem conselhos tutelares instalados. Principalmente entre os peque-
nos, há diversos em que isso ainda não ocorreu, embora essa informação conste em alguns questionários. Em 37 municípios 
(7,42% do total), os conselhos dos direitos ainda não desenvolvem seu trabalho apoiados pelo conselho tutelar, ou seja, não 
está completo o arcabouço institucional básico de atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

Essa lacuna ocorre em especial nos municípios pequenos, embora a relação de conselhos tutelares por habitante, adiante apre-
sentada, evidencie lacunas também em muitos municípios de porte maior nos quais os conselhos, apesar de existirem, são em 
número insuficiente em face da demanda potencial local.

Em termos de distribuição por regiões (tabela V), verifica-se que dos 45 municípios com mais de um conselho tutelar, 25 são 
da região Sudeste, dado consistente com o fato de ser esta a região numericamente mais representada neste universo e que 
apresenta número elevado de municípios grandes: 36 com mais de 200 mil habitantes. Entre os demais 20 municípios,  10 são 
da região Nordeste,  9 do Sul e um do Centro-Oeste. Destes 20 municípios, 19 são pequenos e contam com um único conselho 
tutelar; o outro é uma capital, Goiânia, com 4 conselhos tutelares instalados. Dos 19 municípios da região Norte, 17 têm menos 
de 200 mil habitantes; em nenhum deles há mais de um conselho tutelar.
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Tabela V – Municípios por número de conselhos tutelares, conforme a região

Nº de CT por município N NE CO SUL SUD TOTAL

 1 19 94 19 110 174 416
 2 - 7 - 6 17 30
 3 - - - 2 5 7
 4 - 2 1 - 1 4
 5 - - - - 1 1
 6 - 1 - - - 1
 8 - - - 1 - 1
 34 - - - - 1 1
TOTAL DE MUNICÍPIOS 19 104 20 119 199 461

Obs: Total dos municípios com resposta (461) que, somado ao número dos municípios que não responderam  
à questão (37) corresponde ao universo dos 498.

A tabela VI, resultado da multiplicação dos dados da anterior, apresenta o número total de conselhos tutelares de cada  
região e o total geral, que é de 566. Esse dado adquire significado em sua relação com o porte dos municípios, como se  
observa na seqüência.

Tabela VI – Número total de conselhos tutelares, por região

REGIÃO N NE CO SUL SUD TOTAL 

Nº DE CT 19 122 23 136 266 566 

A tabela VII mostra que os municípios das quatro primeiras categorias de porte, ou seja, o que têm menos de  100 mil  
habitantes, possuem apenas um conselho tutelar, como seria de se esperar. Entre os de 100 a 200 mil habitantes, quase todos 
possuem apenas um conselho tutelar – destacam-se como especialmente engajados no esforço de priorizar a atenção às  
crianças e adolescente quatro deles, com dois ou três conselhos tutelares instalados.

Entre os de tipo “grande 2”, com 200 a 500 mil habitantes, pouco mais da metade tem apenas um conselho e entre os  
“grande 3” e as metrópoles só um tem apenas um conselho tutelar.
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Tabela VII – Municípios por número de conselhos tutelares de cada um, conforme o porte 

Nº CT PORTE 1 2 3 4 5 6 7 8 34 Sem CT TOTAL DE CTs

    PEQ 1A 83 - - - - - - - - 11 83
    PEQ 1B 80 - - - - - - - - 12 80
     PEQ 2 115 - - - - - - - - 9 115
     MED 70 - - - - - - - - 3 70
    GDE 1 43 2 2 - - - - - - 1 53
    GDE 2 24 22 3 - - - - - - 1 77
    GDE 3 1 5 1 2 1 - - - - - 27
      MET - 1 1 2 - 1 - 1 1 - 61
  TOTAL DE  416 30 7 4 1 1 - 1 1 37 566                   
MUNICÍPIOS            498

Tabela VII/A – Percentuais sobre o número de CT por município, sobre os totais de cada porte

 1 2 3 4 5 6 8 34 TOTAL DE CTs

   PEQ 1A 100,00 - - - - - - - 100,00
   PEQ 1B 100,00 - - - - - - - 100,00
    PEQ2 100,00 - - - - - - - 100,00
     MED 70,00 - - - - - - - 100,00
     GDE1     81,13 7,55 11,32 - - - - - 100,00
     GDE2 31,17 57,14 11,69 - - - - - 100,00
     GDE3 3,70 37,04 11,11 29,63 18,52 - - - 100,00
      MET - 3,20 4,92 13,11 - 9,84 13,11 55,74 100,00
  TOTAL DE 83,53 6,02 1,41 0,80 0,20 0,20 0,20 0,20 92,56
MUNICÍPIOS
Obs: O percentual relativo ao total soma 100% com a inclusão dos municípios sem conselho tutelar. 
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Ao se comparar esse dado com o número de habitantes chega-se, então, a uma relação nem sempre favorável ao bom funcio-
namento do conselho, como se vê pelos dados da tabela VIII, que compreende as informações  dos municípios com mais de 200 
mil habitantes e foi organizada a partir do cruzamento dos dados de número de conselhos com o número de habitantes, para se 
chegar à média de habitantes por conselho tutelar.

Tabela VIII – Número de habitantes2  por conselho tutelar, por região

MÉDIA HAB/CT N NE CO SUL SUD TOTAL

100 a 200 mil - 11 - 22 39 72
200 a 300 mil 2 22 4 2 17 47
300 a 400 mil - - - - 42 42
+ de 400 mil - 1 - 1 2 4
TOTAL 2 34 4 25 100 165
Obs: O total dessa tabela abrange o total de municípios “grande 2”, “grande 3” e “metrópoles”.

Tabela VIII/A – Percentuais relativos ao número de CTs por habitante, de acordo com os totais de cada região

MÉDIA HAB/CT N NE CO SUL SUD

100 a 200 mil - 32,35 - 88,00 39,00
200 a 300 mil 100,00 64,70 100,00 8,00 17,00
300/400 mil - - - - 42,00
+ de 400 mil - 2,94 - 4,00 2,00
 TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

  
2 Censo IBGE 2000.
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A visualização regional deixa perceber que no Sul a relação de habitantes por conselho tutelar é razoável para a maioria dos 
municípios. É nas regiões Sudeste e Nordeste que essa relação não é boa em número apreciável de casos, como se pode observar.

Observa-se que alguns municípios com mais de duzentos mil habitantes conseguem melhorar a relação de conselho 
tutelar per capita instalando maior número de conselhos. Entretanto, dos 165 conselhos tutelares dos municípios “grande 
2”, “grande 3” e “metrópole”, apenas 72, ou seja, menos da metade, consegue uma relação de no máximo 200 mil habitantes 
por CT. Nos demais 93 casos, os conselhos são insuficientes para o porte local.

Em 42 casos, um único conselho tutelar responde por uma população de 300 a 400 mil pessoas, evidentemente muito acima 
de sua capacidade operacional. Existe um desequilíbrio nessa faixa provocado pelo município de São Paulo, com 34 conselhos 
tutelares; se expurgado esse dado, cai para  8 o número de conselhos nessa situação – aos quais devem ser agregados, em todo 
caso, os 47 conselhos que apresentam relação per capita situada na faixa dos 200 aos 300 mil habitantes.

Quatro conselhos atendem a populações superiores a 400 mil pessoas cada um; em um dos municípios um único conselho 
tutelar responde pela cobertura de mais de 700 mil pessoas (tabela VIII).

Cabe chamar atenção para esse dado, pois não basta que o município conte com conselhos tutelares – é preciso que seu 
número corresponda à demanda potencial local. A demanda existente para boa parte desses conselhos, apenas em termos 
quantitativos, já representa uma missão inatingível.

Dificilmente um conselho que permanece sempre lotado permite aos conselheiros muito mais do que tratar das emergências, 
ficando relegadas as ações de acompanhamento familiar, articulação institucional e outras. Um número maior de conselhos, 
além de permitir maior cobertura territorial e atendimento mais detalhado dos casos, possibilita aos conselheiros adotarem uma 
postura pró-ativa na busca da resolução dos problemas. 

Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente regulamentados

É preocupante constatar que cerca de 18% dos municípios pesquisados ainda não contam com fundos municipais dos 
direitos da criança e do adolescente regulamentados. Cabe lembrar que a criação dos conselhos dos direitos necessariamente 
precede a dos fundos, havendo uma obrigatória relação entre esses dados. Assim como para os conselhos, verifica-se, portanto, 
uma clara variação do processo de criação dos fundos em função do porte dos municípios. 

Todas as metrópoles e todos os municípios com mais de 200 mil habitantes, com exceção de apenas um caso, possuem fundos 
regulamentados. Entre os com população de 100 a 200 mil, o percentual também é alto, de quase 94%, como mostram os dados 
das tabelas IX e IX/A.
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Na outra ponta, em muitos dos municípios pequenos, com menos de 50 mil habitantes, o fundo ainda não foi regulamentado, 
variando os percentuais conforme as faixas de porte: cerca de 30% nos menores de 10 mil habitantes, 24% nos entre 10 e 20 mil 
e 21% entre 20 e 50 mil, caindo para cerca de 13% nos municípios médios. E, logicamente, a data de criação dos fundos apre-
senta curva compatível a essa realidade – apenas em cerca de 25% dos municípios com menos de 10 mil habitantes e em 40% 
dos municípios das duas faixas seguintes (de 10 a 20 mil e de 20 a 50 mil) a criação ocorreu na primeira metade dos anos 1990.

Tabela IX – Fundos Municipais da Criança e do Adolescente regulamentados, por porte 

 REGULAMENTADOS  NÃO REGULAMENTADOS SEM RESPOSTA TOTAL

PEQ 1A 61  28 5 94
PEQ 1B 65  22 5 92
PEQ 2 97  26 1 124
MED 63  10 - 73
GDE 1 45  3 - 48
GDE 2 47  1 2 50
GDE 3 10  - - 10
MET 7  - - 7
TOTAL 395  90 13 498

Tabela IX/A – Percentuais sobre o número de fundos regulamentados, conforme os totais de cada porte
 
 REGULAMENTADOS NÃO REGULAMENTADOS SEM RESPOSTA TOTAL

PEQ 1A 64,89 29,79 5,32 100,00
PEQ 1B 70,65 23,91 5,43 100,00
PEQ 2 78,23 20,97 0,81 100,00
MED 86,30 13,70 - 100,00
GDE 1 93,75 6,25 - 100,00
GDE 2 94,00 2,00 4,00 100,00
GDE 3 100,00 - - 100,00
MET 100,00 - - 100,00
TOTAL 79,32 18,07 2,61 100,00
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Os dados das tabelas X e X.1/A mostram os períodos de regulamentação dos fundos, evidenciando a rapidez das cidades de 
grande porte; 100% das metrópoles e 80% dos municípios com mais de 500 mil habitantes completaram esse processo até 1995 
– esse grupo compreende 180 conselhos e corresponde a 45% do total. Para um segundo grupo de 129 conselhos (32% do total) 
isso ocorreu na segunda metade da década de 1990.

O século XXI se inicia,  porém, com um percentual expressivo de fundos ainda não regulamentados: entre os conselhos integran-
tes do universo deste levantamento; aproximadamente metade deles resolveu essa questão entre os anos de 2001 e 2003, e 
outro tanto ainda não. O impulso que se pode observar no processo de regulamentação de fundos em período mais recente, nos 
municípios integrantes do programa Prefeito Amigo da Criança, provavelmente representa uma resposta ao estímulo nessa 
direção feito pelo próprio programa.

Tabela X – Período de regulamentação dos fundos por porte

 Até 1995 1996 a 1998 1999 a 2000 2001 2002 2003 SR TOTAL

PEQ 1A  15 24 6 9 1 3 3 61
PEQ 1B 26 13 5 10 4 5 2 65
PEQ 2 38 27 7 10 6 3 6 97
MED 31 19 3 3 5 - 2 63
GDE 1 25 8 4 3 2 - 3 45
GDE 2 30 12 1 1 - 2 1 47
GDE 3 8 - - 1 1 - - 10
MET 7 - - - - - - 7
TOTAL 180 103 26 37 19 13 17 395
Obs: Total dos fundos regulamentados.
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Tabela X.1/A – Percentuais relativos ao período de regulamentação dos fundos, 
em relação aos totais de cada porte
 
 Até 1995 1996 a 2000 2001 a 2003 SR TOTAL

PEQ 1A 24,59 49,18 21,31 4,92 100,00
PEQ 1B 40,00 27,69 29,23 3,08 100,00
PEQ 2 39,18 35,05 19,59 6,19 100,00
MED 49,21 34,92 12,70 3,17 100,00
GDE 1 55,56 26,67 11,11 6,67 100,00
GDE 2 63,83 27,66 6,38 2,13 100,00
GDE 3 80,00 - 20,00 - 100,00
MET 100,00 - - - 100,00
TOTAL 45,57 32,66 17,47 4,30 100,00
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D.�. A questão da paridade

�. Composição dos CMDCA

O s dados desta pesquisa mostram que é preciso avançar na compreensão do sentido da paridade. Em função 
disso, cabe uma reflexão preliminar. A composição paritária foi a estratégia adotada pelos formuladores do Estatuto 
da Criança e do Adolescente para garantir equilíbrio ao processo de co-gestão da política da infância e juventude pelos 

conselhos dos direitos. Ela traduz e concretiza o papel dessa instância de expressão de interesses e manifestação de conflitos, 
tendo em vista a formação dos consensos possíveis.

É evidente que a igualdade numérica não implica paridade substantiva entre as forças reais. Podem existir, e existem, casos de 
cooptação e manipulação, de um lado, e radicalização de oposição, de outro. Mas a paridade é a base para que se estabele-
çam processos equânimes de articulação e negociação no interior dos conselhos.

Dado que o modelo de democracia participativa foi implantado há pouco tempo no Brasil, existe uma tendência a avaliá-lo pelos 
resultados que apresenta, sem buscar seus elementos estruturantes. Corre-se o risco de pensar que, se um conselho funciona 
bem, seu modelo deve ser bom, esquecendo-se de considerar a complexidade de fatores responsáveis pelo funcionamento  
de um conselho.

Refletir sobre o princípio da paridade para a composição dos conselhos dos direitos implica refletir sobre a nova relação que se 
estabeleceu entre o Estado e a sociedade civil com o processo de redemocratização do país e seu impacto na política social. 
Esta ressente-se de distorções resultantes de sua herança histórica e das restrições impostas ao gasto público, decorrentes da 
prioridade dada ao ajuste da economia nacional às exigências do modelo globalizado.

As dificuldades crescentes do Estado brasileiro no enfrentamento à pobreza levaram-no a considerar interessante e necessária, 
para o desenvolvimento das políticas sociais, a parceria com a sociedade civil. É conhecida a iniciativa desta na moldagem da 
nova forma de gestão descentralizada e participativa, exigindo transparência no trato da coisa pública e controle social sobre as 
políticas governamentais.

Coincidentemente, portanto, interessou ao Estado e à sociedade, ainda que por razões diversas, compartilhar a gestão das polí-
ticas sociais. Em função dessas forças que a geraram e a mantêm, a nova divisão de responsabilidades entre Estado e sociedade 
civil para gestão de políticas sociais contém potencialidades contraditórias. Cabe aos conselhos dos direitos a ação fundamental 
no sentido de harmonizá-las, a fim de que a sociedade exerça seu direito ao controle social da política pública da infância e 
adolescência e o Estado cumpra seu papel de garantir os direitos dessa população.

D
REPRESENTAÇÃO NOS CONSELHOS DOS DIREITOS
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Refletir sobre a paridade implica compreender os conceitos de participação e representação, claramente explicitados na 
Constituição Federal, ao dispor sobre “a participação da população, por meio de organizações representativas...” e no Estatuto da 
Criança e do Adolescente, ao dispor sobre os conselhos dos direitos, “órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os 
níveis, asseguradas à participação popular paritária por meio de organizações representativas...”  

A participação foi assegurada como direito constitucional ao cidadão brasileiro, a ser exercido, para a gestão das políticas sociais, 
através da mediação de organizações representativas . Daí ser de importância central, na composição dos conselhos, a definição 
dessas organizações, a fim de saber se os diferentes interesses do conjunto da população, relativos à infância e à adolescência, 
têm espaço de expressão garantido nos conselhos.

Da mesma forma, é fundamental observar a representação governamental. Respeitar a paridade implica atender aos princípios 
de independência entre os Poderes da República e de autonomia dos entes federativos, ambos conduzindo, no caso dos 
conselhos municipais, a que a representação governamental seja composta exclusivamente por representantes das prefeituras. 
Representantes da Câmara de Vereadores ou do Poder Judiciário contrariam o primeiro princípio e conselheiros provenientes das 
esferas estadual ou federal de governo o segundo.

Os conselhos dos direitos são, ao mesmo tempo, arena de articulação e arena decisória. No exercício do papel de nego-
ciação, é fundamental que o CMDCA se articule com todos os atores institucionais relevantes e realize reuniões ampliadas com 
a população, a quem certamente cabe o direito à voz. No exercício do poder deliberativo, no momento do voto, cabe respeitar, 
rigorosamente, a composição paritária nos conselhos.

A apresentação dos dados relativos à composição dos conselhos parte do entendimento que seus conselheiros têm sobre essas 
questões, ainda que impróprio. Ou seja, se um conselho se define como paritário, ele está dessa forma caracterizado nas tabelas; 
as distorções e desvios encontrados são apontados em comentários.

As tabelas XI e XI/A apresentam a composição dos conselhos, organizados de acordo com o porte populacional. Os conselhos dos 
municípios médios apresentam o melhor resultado, sendo quase todos paritários. Nas metrópoles o percentual cai para pouco 
mais de 70%, e nos conselhos de municípios dos outros portes o resultado é de 80 a 90% de conselhos paritários.
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Tabela XI – CMDCA paritários e não paritários, por porte

 PARITÁRIOS NÃO PARITÁRIOS TOTAL OUTROS
PEQ 1A 74 16 90 4
PEQ 1B 77 12 89 3
PEQ 2 107 13 120 4
MED 70 2 72 1
GDE 1 40 8 48 2
GDE 2 39 6 45 3
GDE 3 8 2 10 -
MET 5 2 7 -
TOTAL 420 61 481 17
Obs: Foram classificados como “outros” os casos com respostas inconsistentes.

Tabela XI/A – Percentuais dos CMDCA paritários e não paritários, pelos totais de cada porte

 PARITÁRIOS NÃO PARITÁRIOS TOTAL

PEQ 1A 82,22 17,77 100,00
PEQ 1B 86,51 13,48 100,00
PEQ 2 89,16 10,83 100,00
MED 97,22 2,77 100,00
GDE 1 83,33 9,09 100,00
GDE 2 86,66 13,33 100,00
GDE 3 80,00 20,00 100,00
MET 71,42 28,57 100,00   
TOTAL 87,31 12,69 100,00
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As tabelas XII e XII/A apresentam a mesma variável, conforme a região em que se localizam os conselhos. Os conselhos do Nor-
deste, Centro-Oeste e Sudeste têm percentuais de paridade próximos a 90%; o Norte mostra-se um pouco à frente. A região Sul 
é a que apresenta a maior distorção em relação a esse quesito, com mais de 20% de conselhos configurando-se como  
não paritários.

O quadro evidencia nítida preponderância de conselhos paritários (87%), mostrando que, embora seja expressivo o número  
dos conselhos não paritários – e sua incidência em municípios de grande porte – o princípio da paridade, ainda que mal 
interpretado, é obedecido pela maioria dos conselhos.

Tabela XII – CMDCA paritários e não paritários, por região 

 N NE CO SUL SUD TOTAL

PARITÁRIO 17 100 17 101 185 420
NÃO PARITÁRIO 1 12 2 29 17 61
SEM RESPOSTA 1 3 1 2 10 17
TOTAL 18 112 19 130 202 481

Tabela XII/A – Percentuais dos CMDCA paritários e não paritários, pelos totais de cada região 
 
 N NE CO SUL SUD

PARITÁRIOS 94,44 89,28 89.47 77,69 91,58
NÃO PARITÁRIOS 5,55 10,71 10,52 22,30 8,41
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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A tabela XIII ilumina o cenário dos conselhos não paritários, mostrando que o desequilíbrio pode favorecer tanto a  
representação não governamental – como acontece na maioria dos casos – como a governamental, com um percentual 
apreciável no conjunto.

Os dados sobre a distribuição por porte (tabelas XIII.1 e XIII.1/A) mostram que nos conselhos das metrópoles e dos municípios 
de porte médio não existe nenhum caso de predomínio de representantes governamentais. Na maioria dos demais, é nítido o 
predomínio da representação da sociedade civil; entretanto, é importante observar que os dois tipos de porte em que se verifica 
igual número de casos de maioria governamental e não governamental correspondem a municípios grandes.

Pelo menos no que se refere à composição numérica nos conselhos, não se confirma a idéia de que conselhos de cidades 
pequenas seriam mais facilmente objeto de controle pelas prefeituras – embora se deva ressaltar o viés positivo dos  
municípios em que se localizam os conselhos universo desta pesquisa, por integrarem o programa Prefeito Amigo da Criança.

A região Sul é a que apresenta maior percentual de conselhos não paritários. 

Entretanto, isso não se deve exclusivamente à tradição participativa regional, pois se pode observar que cerca de um terço dos 
seus conselhos não paritários tem predomínio governamental. 

O Nordeste é a região em que o predomínio é nitidamente da maioria não governamental. Os conselhos não paritários da região 
Sudeste distribuem-se quase que de forma homogênea, com pequena vantagem para aqueles de maioria não governamental. 
No Centro-Oeste a distribuição é homogênea, enquanto no Norte ela favorece exclusivamente a representação do governo, mas 
em ambos o dado perde expressão devido ao pequeno número real de casos (tabelas XIII.2 e XIII.2/A).

Tabela XIII – Conselhos não paritários por tipo de maioria 

  CONSELHOS NÃO PARITÁRIOS  MAIORIA NÃO GOVERNAMENTAL MAIORIA GOVERNAMENTAL

 N % N % N %

 61 100,00 39 63,93 22 36,07
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Tabela XIII.1/A – Percentuais dos conselhos não paritários  
por tipo de maioria, conforme os totais de cada porte

 PEQ 1A PEQ 1B PEQ 2 MED GDE 1 GDE 2 GDE 3 MET TOTAL

MAIORIA NÃO GOV 56,25 75,00 61,53 100,00 50,00 66,60 50,00 100,00 63,93
MAIORIA GOVERN 43,75 25,00 38,46 - 50,00 33,30 50,00 - 36,06
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Tabela XIII.1 – Conselhos não paritários por tipo de maioria, conforme o porte

 PEQ 1A PEQ 1B PEQ 2 MED GDE 1 GDE 2 GDE 3 MET TOTAL

MAIORIA NÃO GOV 9 9 8 2 4 4 1 2 39
MAIORIA GOVERN 7 3 5 - 4 2 1 - 22
TOTAL 16 12 13 2 8 6 2 2 61

Tabela XIII.2 – Conselhos não paritários por tipo de maioria, conforme a região 

 N NE CO SUL SUD TOTAL

MAIORIA NÃO GOV - 9 1 20 9 39
MAIORIA GOVERN 1 3 1 9 8 22
TOTAL 1 12 2 29 17 61

Tabela XIII.2/A – Percentuais dos conselhos não paritários por tipo de maioria, 
 conforme os totais de cada região

 N NE CO SUL SUD TOTAL

MAIORIA NÃO GOV - 75,00 50,00 68,96 52,94 63,93
MAIORIA GOVERN 100,00 25,00 50,00 31,03 47,05 36,05
TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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A tabela XIV, a seguir apresentada, permite visualizar todas as das dimensões analisadas relativas à composição dos conselhos.

TABELA XIV – CONSELHOS PARITÁRIOS E NÃO PARITÁRIOS POR PORTE E REGIÃO

 PARITÁRIOS NÃO PARITÁRIOS TOTAL

 N CO NE SUL SUD SUB TOT PARI N CO NE SUL SUD SUB TOT SOC CIV SUB TOT GOV TOTAL
PEQ 1 A 1 6 14 34 19 74   2 G 4 G 1 G 9 7 90   
         1 SC 5SC 3 SC
PEQ 1B 1 4 23 16 33 77   1 SC  2G 1 G 9 3 89  
          7 SC 1 SC
PEQ 2 7 6 28 21 45 107  1 G 3 SC 2 G 2G 8 5 120
        1 SC  1 SC 3 SC 
MÉDIO 6 - 14 16 34 70   1 SC  1 SC 2 - 72
GRANDE 1 1 - 8 6 25 40 1 G  1SC 1 G 2 G 4 4 48
           3 SC
GRANDE 2 1 - 9 8 21 39   1 G 3 SC 1 G 4 2 45
         1 SC
GRANDE 3  - - 3 - 5 8     1 G 1 1 10
           1 SC
METRÓPOLE - 1 1 - 3 5   1 SC 1 SC  2 - 7
TOTAL 17 17 100 101 185 420 1 2 12 29 17 39 22 481

Obs.: Vide tabela XI (17 respostas inconsistentes).

�. Critérios para escolha dos representantes e presidentes

Representantes governamentais

Os critérios para escolha dos representantes do governo nos conselhos dos direitos são de três ordens: a primeira é que obede-
çam ao princípio da paridade, que implica verificar em que medida o Poder Executivo tem poder efetivo sobre essa indicação; 
a segunda é que tenham poder decisório; e a terceira é que atendam a requisitos de perfil e conhecimentos. Neste item, 
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interessa observar os critérios para escolha dos representantes governamentais que garantam a composição paritária; adiante 
são analisados os outros dois aspectos.

Os dados dos 498 conselhos evidenciam diversas distorções na escolha dos representantes, com reflexos importantes na ope-
ração cotidiana dos CMDCA. Muitos conselhos contam com a presença de representantes do Legislativo, do Ministério Público 
e da esfera estadual (ou até mesmo federal) do Executivo. Outro tipo de desvio, este observado em poucos casos, é atribuir à 
sociedade civil o poder para escolher os conselheiros representantes do governo.

Se a composição não for paritária, não se estabelece um processo de co-gestão equilibrado, mas se tem, desde logo, um 
poder governamental não uno. Isso não quer dizer que se identifique ou espere unicidade entre as organizações não governa-
mentais e muito menos que se conceba um modelo sustentado por metades antagônicas.

O conselho dos direitos é uma arena em que devem se estabelecer processos de articulação tendo em vista a tomada de deci-
sões. O processo de negociação se beneficia da presença de todos os atores institucionais significativos para a política, mas a 
legitimação do processo decisório exige que a composição dos conselhos dos direitos respeite o princípio da paridade.

As resoluções do CMDCA, como as dos demais conselhos paritários e deliberativos criados no Brasil a partir da instalação do 
modelo de democracia participativa, não são mais decisões de responsabilidade exclusiva do Estado, mas também não cabem 
apenas à sociedade civil. A esta não foi delegado o poder de decidir pelo governo, mas junto com ele.

Dos 498 conselhos analisados, 52 responderam à questão da escolha dos representantes governamentais de forma genérica, seis 
não a responderam e 20 deram respostas improcedentes5 , restando 420 respostas classificadas na tabela XV, sobre o critério 
utilizado para escolha dos conselheiros governamentais.

As indicações feitas pelo prefeito ou secretários, que foram agregadas por se referirem à mesma fonte de poder; representam a 
maioria dos casos, sinalizando uma adequada compreensão do Poder Executivo quanto ao seu papel nesse caso. Entre-
tanto, não se pode ignorar os conselhos em que isso não ocorre, estabelecendo-se uma indesejável divisão de poder no seio da 
representação governamental.

Também não faz sentido a aprovação dos nomes pelo conselho dos direitos instalado – faz sentido, isso sim, que o conselho 
estabeleça critérios relativos ao perfil desejado, e que os dirigentes municipais os considerem para suas indicações.

Nessa linha de perfil, observa-se que pouco menos de 20% dos conselhos indicou em suas respostas que esse critério é deter-
minante para a escolha dos representantes dos órgãos de governo. É possível que muitos desses casos correspondam a uma 
situação ideal, de indicação, pelo Poder Executivo, do perfil considerado adequado. Em geral, as respostas desse tipo apenas 
elencaram uma ou mais qualidades desejadas, como se verá adiante.

5 Respostas genéricas são as que fazem referência a leis ou descrevem processos burocráticos. Foram classificadas como improcedentes as que focalizaram, 
neste item, a escolha dos membros da sociedade civil ou referiram-se à escolha dos órgãos públicos que compõem o conselho, e não aos seus representantes.



32

6 Estas observações foram incorporadas ao item E deste relatório.

 Indicações do prefeito ou secretários – 321 menções 
• Prefeito – 137 
• Secretários – 184 

Poucos municípios fizeram comentários sobre essa indicação. Seguem alguns a título de ilustração: 
- “as indicações são feitas a partir de indicação dos secretários da área social”; 
- “o prefeito considera interesses políticos para indicar”; 
- “é considerada a identidade da pessoa com a proposta política da administração”.

Cinco municípios referiram-se a processos de formação de consenso, mencionando reuniões intrainstitucionais ou entre as 
secretarias e ainda adesão voluntária de interessados: “... reunião para falar da importância do CMDCA e cada membro decide 
participar dando sua colaboração”.

 Indicações Poder Executivo / outros poderes governamentais – 12

 Indicação do prefeito e do Poder Legislativo – 6 
Em um caso, a indicação do prefeito é submetida à aprovação da Câmara; nos outros não se explicita o processo adotado.

 Indicações compartilhadas com Ministério Público e Poder Judiciário – 6 
Seguem dois depoimentos: 
“o prefeito indica, ouvido o Poder Judiciário”; 
“o prefeito, o MP e o Poder Judiciário indicam para repartição de vagas e o Legislativo aprova”.

Tabela XV – Critérios para escolha dos conselheiros governamentais

CRITÉRIOS DE ESCOLHA MENÇÕES %
Indicação prefeito/secretários 321 76,42
Indicações conjuntas 
   • Poder Executivo + outro poder = 12 19 4,52
   • Poder Executivo + Conselho dos Direitos ou Fórum DCA = 7  
Considerado o perfil6 79 18,80
Indicação de sindicato de funcionários 1 0,23
TOTAL 420 100,00
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 Indicação do Poder Executivo / CMDCA ou Fórum DCA – 7 
Seguem-se algumas falas que exemplificam os processos: 
“indicação do Poder Executivo ouvido o CMDCA”; 
“indicação do prefeito a partir de lista tríplice enviada pelo CMDCA”; 
“O prefeito e o CMDCA escolhem de comum acordo”; 
“A indicação do prefeito é submetida à aprovação do CMDCA”; 
“O Fórum Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente sugere nomes ao prefeito”.

 Indicação pelo sindicato dos funcionários públicos – 1 
Apesar de ser apenas um caso, foi destacado para chamar a atenção para um tipo de confusão que deve ser esclarecida, dado 
que os sindicatos de funcionários públicos não representam o governo. Aparecem igualmente deslocados, como se verá adiante, 
com assento em conselhos dos direitos como representantes não governamentais.

Representantes não governamentais

Os cargos dos conselheiros pertencem às instituições que representam. Apesar de se aplicar tanto aos conselheiros governa-
mentais como aos não governamentais, essa questão não tem sido assim entendida por muitos conselhos, como se observa ao 
analisar os seus processos de escolha. Ao responder a essa questão, 264 conselhos expuseram os critérios que empregam para 
escolher as organizações e 195 os adotados para definir os conselheiros. Houve  8 casos de ausência de resposta nessa questão, e 
21 casos de respostas genéricas ou improcedentes.

Tabela XVI – Critérios de escolha das organizações da sociedade civil

PROCESSO DE ESCOLHA MENÇÕES %

Eleições 195 73,86
Outras formas
   • Mobilização/convite = 28
   • Escolha pelo perfil = 28 69 26,13
   • Indicação em lei = 10
   • Indicação pelo Poder Executivo = 3  
TOTAL (com resposta s/ escolha ONGs) 264 100,00
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Entre os municípios que responderam sobre o processo de escolha das organizações, a maioria referiu-se a eleições em  
assembléia; alguns mencionaram que  ela ocorre por segmento, citaram a fiscalização ou relacionaram os documentos  
necessários para a inscrição – cadastro no CMDCA, na secretaria, inscrições, tempo de funcionamento, participação nos Fóruns e  
Conferências DCA e outros.

A maior parte das observações concentrou-se no colégio eleitoral. No entanto, a leitura das respostas nem sempre permite 
saber qual o seu perfil. Em alguns casos, fica claro que o critério para o credenciamento das instituições para o voto é o cadastro 
no conselho e a inscrição para a assembléia. Em outros o tipo de inserção institucional, há relatos de participação ampliada de 
organizações representativas da sociedade civil – o que tanto pode rebater nos segmentos já presentes no conselho quanto em 
outros, especialmente chamados para esse momento.

 A qualificação do colégio eleitoral responsável pela escolha das organizações foi feita  por 55 dos 195 conselhos que se refe-
riram às eleições como a forma de escolha das organizações não governamentais. São mencionados participantes das conferên-
cias municipais dos direitos da criança e do adolescente e de assistência social, do Fórum DCA, de fóruns municipais de entidades 
sociais e fóruns ampliados – “popular”, “aberto à comunidade”, “da sociedade civil autônoma”, “distritais”, “setoriais sendo 
convocada toda a sociedade com ampla divulgação em jornais de grande circulação”.

Outros 69 conselhos, representando cerca de 25% dos que responderam sobre a escolha das instituições não governamentais 
para o conselho, mencionaram outras formas de realizar esse processo, a seguir comentadas.

 Mobilização/ convite – 28

Essa categoria reflete a realidade de municípios pequenos, em que existe uma dificuldade para a composição do conselho, 
que se coloca a cada período de renovação dos representantes não governamentais, exigindo um esforço de mobilização 
ilustrado por depoimentos como esses: “fazemos convites para todas (as entidades), algumas aceitam”; “a comunidade é jovem 
e pequena, poucos se dispõem a participar”; “são poucas as entidades regulamentadas no município...”; ”fazemos reuniões por 
segmento explicando a natureza do conselho”; “mobilizamos na zona urbana e na rural”; “... convite às entidades acompanhado 
por cartaz-convite à população interessada em participar do conselho” – esta sem explicitar a forma de acesso/representação 
dessas pessoas; “convite a todos os universos e aceitação das indicações dos que responderam ao convite”, “foi escolhida as que 
haviam no município na oportunidade” (sic).

Os conselhos disseram realizar, com apoio de lideranças locais, ampla mobilização das entidades com potencial para  
participarem desse processo.
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  Escolha pelo perfil de trabalho das ONGs – 28

Da amostra, 28 municípios disseram que o único critério de escolha das organizações representantes da sociedade civil no  
conselho é a atuação na área: “são escolhidas as mais atuantes”; “com maior envolvimento/compromisso”; “com trabalho 
relevante com crianças, adolescentes, famílias” e afins, sendo que em dois casos foi mencionado processo de avaliação dos 
trabalhos. Dois municípios fazem a seleção pela localização geográfica, com o intuito de cobrir o território; outro escolhe as 
que apresentam maior poder de mobilização junto a comerciantes e empresários, objetivando angariar recursos para o fundo 
municipal dos direitos da criança e do adolescente.

Essa forma de escolha pode refletir dificuldade semelhante à anterior, correspondendo a municípios pequenos, com poucas 
alternativas para o preenchimento das vagas no conselho dos direitos. Esse fato deixa no ar uma dúvida: qual o ator  
institucional responsável pela escolha? Existe algum processo de legitimação coletiva da escolha? Há interferências não 
desejáveis? Ou tratar-se-ia apenas de um procedimento burocrático?

  Indicação em lei – 10

Dez municípios afirmaram que as entidades membros do conselho são definidas em lei. O número real pode ser maior, pois  
algumas das que se enquadram nessa categoria podem ter optado por responder sobre o processo de indicação de seus 
representantes. Nesses casos uma entidade, quer por ser a única, quer por ter uma atuação muito expressiva no município, é 
confundida com o próprio segmento.

Elas costumam integrar o conselho desde a primeira gestão e são periodicamente convidadas (ou convocadas) para renovarem 
sua participação. Municípios pequenos relatam dificuldades para realização desse processo quando da criação do conselho 
– “foram feitos convites a todas que realizam trabalho com crianças e adolescentes”, “as que participaram da mobilização inicial 
foram nominadas em lei”, “as que manifestaram interesse passaram a compor o conselho”, “são dois representantes de cada 
uma das entidades do município”.

Houve uma observação relativa à necessidade de revisão da lei de criação do conselho para incorporar entidades recém-forma-
das, quando na verdade essas situações deveriam ser todas revistas, com o objetivo de eliminar esse tipo de distorção.

  Indicação do Executivo municipal – 3

Embora pequeno o número, não deixa de ser preocupante constatar casos de indevida interferência do Poder Executivo no 
processo de escolha das organizações representantes da sociedade civil, em manifestação de claro abuso de poder.
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Cabe ressaltar novamente que essas formas de escolha dos representantes não governamentais respondem por cerca de 26% 
dos casos; em 74% dos conselhos a definição ocorre pela via de assembléias, obedecidos parâmetros adequados.  
Portanto, pelo menos do ponto de vista dos requisitos formais, isso oferece amplas condições de legitimidade a seus membros. 

Como dito, muitos conselhos optaram por descrever como se dá a escolha dos conselheiros e não das entidades; a tabela XVII 
apresenta as formas como ocorre esse processo.

Tabela XVII – Critérios de escolha dos conselheiros não governamentais

CRITÉRIOS DE ESCOLHA N %
Indicados pelas ONGs 99 50,76
Indicados pelas ONGs e eleitos em assembléia 53 27,18
Indicados por base mais ampla 27 13,85
Escolhidos a partir de requisitos de perfil 11 5,64
Outras formas 5 2,56
TOTAL 195 100,00

Dos 195 conselhos que responderam sobre o processo de escolha dos representantes da sociedade civil, praticamente a  
metade apontou que são indicados pelas próprias organizações. Esse processo decorre do correto entendimento de que o 
espaço no conselho cabe às organizações e não às pessoas – como visto, trata-se da participação popular através de  
organizações representativas.

Entretanto, a outra metade é significativa e evidencia indevida personalização da função de conselheiro. Cabe indagar o 
porquê dessa necessidade de consagrar em assembléia os nomes indicados pelas entidades não governamentais – tal prática 
parece adequada para legitimar, isso sim, as próprias entidades.

Cabe também indagar como ficaria a situação de um conselheiro pessoalmente eleito por bases ampliadas que, por algum 
motivo, entrasse em discordância com a organização que representa, ou qual a margem de autonomia de uma instituição para 
proceder à troca de um conselheiro eleito. Chama a atenção o expressivo contingente de 53 conselhos em que os representantes 
não governamentais são indicados por suas organizações, mas sua aprovação passa por legitimação de votos em assembléia, 
sem que fique claro se os candidatos mais votados “carregam” suas instituições para a titularidade no conselho. Não importa  
que as respectivas leis e regimentos permitam tais práticas, o que se pretende enfatizar não é o aspecto da legalidade, mas  
o da legitimidade.
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A legitimidade do sistema de democracia participativa pela via dos conselhos para gestão de políticas sociais, exercida através 
das organizações, implica respeitar outros critérios, além da composição paritária, que respondem pelos limites do espaço 
de autonomia decisória dos conselhos. As resoluções dos conselhos obrigam o poder público ao seu cumprimento, desde que 
obedecidos os parâmetros legais, territoriais e orçamentários aplicáveis.

A diversidade de interesses da população infanto-juvenil a serem defendidos no conselho deve nortear a escolha das  
organizações, às quais cabe desenvolver processo sistemático de comunicação com as bases que representam – aí incluídos 
segmento e população.

Entre os 99 conselhos que responderam que as entidades indicam seus representantes, houve algumas poucas menções a pro-
cessos internos de escolha (em geral votação ou aclamação), diversas menções ao processo de formalização da indicação (quase 
sempre via ofícios, às vezes em reuniões) e algumas ao perfil dos representantes, como se pode ver no item deste relatório que 
analisa a formação de conselheiros. 

Em 27 conselhos, os nomes dos representantes das organizações saem de base mais ampla, das conferências e fóruns da criança 
e do adolescente ou de outros fóruns ou reuniões ampliadas. Foram citadas experiências como a escolha “promovida pelas insti-
tuições mais importantes do município – as igrejas, sindicatos, rádios e associações” e outras, como a escolha pelas associações 
de pais e mestres (dois casos, sem esclarecimentos adicionais) ou, como ocorre em seis conselhos, pelo voto direto da população. 
Neste caso, não foi explicado como se qualifica o colégio eleitoral, se as eleições são similares às dos conselheiros tutelares, como 
se mobiliza a população etc.

Por fim, há dois municípios em que os convites são feitos pelo Poder Executivo, um em que a indicação é feita a partir de  
capacitação, outro em que o requisito é a participação anterior em outros conselhos e um em que ficou evidente a ausência de 
disputa, evidenciando que, se há conselhos de ampla participação, há outros em que parece haver certa dificuldade tanto em 
encontrar organizações como pessoas para comporem a representação não governamental.

Critérios para escolha dos presidentes

As eleições foram apontadas pela maioria dos conselhos como a forma para escolha dos seus presidentes. Um número apreciável 
de municípios apontou estratégias como a indicação e o consenso. É possível que, entre muitos dos que destacaram eleições, 
estas sejam feitas a partir de indicações ou processos de formação de consenso. É possível também que, entre os que  
destacaram indicações ou consenso, elas também se formalizem através de eleições – a classificação privilegia o aspecto  
destacado pelos respondentes.
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FORMA NÚMERO %
ELEIÇÕES 392 78,71
OUTRAS 81 16,26
GENÉRICAS 25 5,02
TOTAL 498 100,00

Conforme os dados da tabela XVIII, a maioria dos conselhos refere as eleições como forma de escolha da presidência; entre eles, 
muitos se referiram a uma ou mais características do processo – composição do colégio eleitoral, tipo de sessão ou de voto etc. 
Seguramente outros também as adotam, mas estes são os números dos que as destacaram:

• 53 conselhos mencionaram o tipo de sessão em que ocorrem as eleições; em  42 casos a sessão é ordinária (15 assinalando 
tratar-se da primeira reunião do mandato) e em 11 é extraordinária, especialmente convocada para tal finalidade;

• 40 conselhos referiram-se ao tipo de voto, secreto em 32 casos e aberto em apenas quatro;

• 11 conselhos destacaram ter adotado o sistema de rodízio entre os representantes dos órgãos de governo e da sociedade civil 
na presidência; em um deles, se a presidência for do governo, a vice é não governamental e vice-versa. Um conselho declarou 
que a presidência é sempre da sociedade civil;

• 10 conselhos destacaram aspectos do colégio eleitoral – exigência de quorum de 2/3 dos titulares; voto apenas dos titulares; 
suplentes com direito a voz, suplentes com direito a voto; e “define-se em reunião quem tem direito a votar e a ser votado”, dito 
por um conselho;

• 8 conselhos referiram-se a quem pode ser candidato: os indicados pelos pares (em 5 casos), os indicados pelas entidades não 
governamentais (1 caso), os que se inscreverem (2). Um afirmou que a votação se dá se houver mais de um candidato. Em outro, 
o conselheiro mais idoso na primeira reunião ordinária solicita aos postulantes que se identifiquem;

• Em  8 conselhos a votação ocorre após os candidatos apresentarem suas propostas;

• 7 conselhos referiram-se ao fator unanimidade e à aclamação dos eleitos em sessão plenária, enquanto quatro referiram-se à 
maioria simples como suficiente;

• 4 conselhos referiram-se à comunicação com a sociedade: em 2, a eleição é precedida de comunicação pública e em outros dois 
a eleição é aberta ao público;

• 2 conselhos chamaram a atenção para requisitos do perfil dos presidentes – experiência de atuação na área e disponibilidade.



39

Outras observações feitas por alguns conselhos foram a de que é eleita toda a diretoria e que as eleições são acompanhadas pelo 
Ministério Púbico. Um conselho afirmou não ter presidente e sim coordenador.

Entre os 81 que se referiram a outras formas de escolha dos presidentes dos CMDCA, verificam-se as seguintes observações:

• 43 conselhos referiram-se ao fato de que a escolha reflete o consenso dos conselheiros – reconhecimento da liderança, indica-
ção pelos pares, conduzidos por aclamação. 4 destacaram, do perfil dos escolhidos, o interesse, o empenho, o conhecimento da 
realidade local e a capacidade técnica;

• 14 conselhos referem-se a indicações feitas pelo Poder Executivo – o prefeito indica; o Executivo indica e os conselheiros apro-
vam; as secretarias indicam “em reunião entre os conselheiros e as autoridades”; “o poder público indicou e todos aprovaram”. 
Em 1 caso, foi “escolhida a pessoa que (...) tem uma grande força no poder público...”; em outro, realizou-se “análise da postura 
e comportamento no meio familiar, de trabalho e na sociedade, efetuado pelo Poder Executivo”;

• 5 destacaram que as escolhas ocorrem em fóruns da sociedade civil – reunião de entidades, fóruns DCA, reunião aberta à 
população, reunião com lideranças;

• 1 conselho mencionou que a direção que sai escolhe a que entra;

• Um outro afirmou que a presidência é nata – de acordo com o regimento interno, cabe sempre ao titular da pasta da área 
social (sabidamente este é o caso de muitos outros conselhos);

• Em 4 casos, “quem manifestou interesse assumiu”, ou “foi feita consulta e visto quem se colocou à disposição” – caso este que 
reflete, na presidência, o mesmo dilema já apontado como real para muitos municípios, qual seja, o da dificuldade em encontrar 
quem assuma posições no conselho.

Em 25 questionários não foi possível saber quais as disposições relativas à escolha do presidente. As respostas foram genéricas 
ou imprecisas, como “ainda não fizemos”, “foi reconduzida a mesma pessoa”, “ocorreu em tal data”, ou, na maioria das vezes, 
“de acordo com o regimento interno”.

A maioria dos conselhos revela adequação na forma de escolha de seus presidentes, com percentuais mais expressivos do 
que os relativos à escolha dos conselheiros. Entretanto, observa-se em alguns casos uma grave distorção, que é a indicação de 
presidentes pelo Poder Executivo. Ainda que os escolhidos sejam aprovados pelos conselheiros, há uma evidente manipulação 
de poder nessas indicações.

É interessante que sejam pensados requisitos de perfil para os presidentes, sendo inegavelmente relevantes a capacidade de 
liderança, de formação de consensos e de articulação dentro do conselho e fora dele.
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As observações dos conselhos quanto ao preenchimento de vagas da presidência e dos cargos de conselheiros mostrou haver 
certa confusão entre os papéis dos titulares e dos suplentes. Esta situação é alimentada com certeza pelo fato de que  
em muitos conselhos os suplentes são mais atuantes que os próprios titulares, principalmente nos casos em que estes são 
secretários municipais.

Cabe enfatizar que a função do suplente, pensada do ponto de vista conceitual, é de atuar apenas na falta dos titulares. Acompa-
nhar as sessões do conselho e participar das atividades pode ser importante para que sejam capazes de interferências produtivas 
a qualquer momento, mas não lhes deve caber direito a voto, a não ser quando em exercício da função.

Pontos interessantes puderam ser observados na eleição para a presidência, como o fato de alguns conselhos exigirem que os 
candidatos apresentem suas propostas de ação antes das eleições e a ampla divulgação do processo para a sociedade em geral. 
Os conselhos devem ser incentivados a intensificar todo tipo de ação com potencial de sensibilizar a opinião pública em 
relação aos direitos da criança e do adolescente e dar visibilidade às situações que enfrentam em seus municípios.
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D.�. TIPOLOGIA DOS ÓRGÃOS PRESENTES NOS CONSELHOS
Os 498 conselhos que constituem a amostra dessa pesquisa tiveram sua composição analisada, observando-se os tipos de órgãos 
governamentais e de instituições não governamentais que os compõem, organizados de acordo com a região em que se  
encontram e o porte populacional dos seus municípios, de forma a construir tipologias com base nas freqüências mais comuns.

�. Órgãos governamentais

A formação de categorias para compor a tipologia dos órgãos governamentais nos conselhos orientou-se de forma a permitir a visualiza-
ção individualizada daqueles com peso maior e o agrupamento dos demais a partir de critérios explicitados. A classificação dos órgãos foi 
feita com base nas ações que desenvolvem, tendo em vista a variedade de formas de organização adotadas pelas prefeituras7.

Os quadros que apresentam a relação dos órgãos por tipo começam pelos órgãos que correspondem às três políticas sociais de maior 
presença nos conselhos dos direitos: a assistência social, a educação e a saúde.

Segue-se uma categoria que inclui os órgãos de finanças, orçamento, planejamento e afins. Outro agrupamento agrega cultura, esportes 
e turismo, que em muitas prefeituras integram o mesmo órgão. Com obras e meio ambiente estão as outras secretarias municipais, cuja 
pequena incidência justifica a apresentação conjunta – transportes, agricultura, indústria e comércio, habitação, urbanismo etc. Gabinete 
e fundo social foram agregados pelo tipo de representação.

As unidades de atendimento correspondem a creches, escolas, unidades básicas de saúde, enfim, a unidades da prefeitura que prestam 
serviços à população. Sua presença nos conselhos se sobrepõe à das secretarias às quais se vinculam.

A categoria “outros” refere-se a órgãos com baixa incidência ou não identificados, descritos apenas como sendo da prefeitura. Entre eles, 
encontram-se alguns casos de guarda municipal e de secretarias da criança e do adolescente – esta, apesar de evidentemente  
possuir assento natural nos conselhos dos direitos, existe como tal em apenas 23 prefeituras do universo analisado; em geral essa área 
encontra-se integrada às de assistência social ou educação.

Na seqüência dos quadros apresentam-se, quando houver, os órgãos das outras esferas de governo e dos outros poderes. Não foram 
incluídos no quadro alguns órgãos por impossibilidade de identificação (siglas ou nomes indecifráveis).

A tabela XIX apresenta a síntese da representação governamental para o conjunto dos conselhos, demonstrando que os órgãos dos  
executivos municipais ocupam pouco mais de 90% dos assentos dos conselhos dos direitos; as outras esferas de governo e os outros 
poderes juntos cerca de 8,5%.

7
 A categoria “assistência social”, por exemplo, corresponde a secretarias e órgãos denominados como promoção social, desenvolvimento social, promoção humana, 

inclusão social e outros, por vezes associados em uma mesma pasta a emprego, trabalho etc.
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Tabela XIX – Órgãos governamentais nos CMDCA por poder e esfera de governo

ÓRGÃOS TOTAL %
PREFEITURAS MUNICIPAIS 2242 91,47
OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO 105 4,28
OUTROS PODERES  104 4,24
TOTAL 2451 100,00

A tabela XX e seus desdobramentos, que abrangem as cinco regiões e oito faixas de porte populacional em que se distribuem os 
conselhos, mostra essa distribuição de cargos governamentais entre os poderes e entre as esferas de governo. Os cargos ocupados 
pelos representantes das prefeituras são apresentados de acordo com as categorias apresentadas na introdução deste item. Após 
essas tabelas, são apresentadas duas outras com as faixas populacionais agrupadas em dois grandes grupos: o dos conselhos de 
municípios pequenos e médios (de até 100 mil habitantes) de um lado, e o dos grandes (com mais de 100 mil habitantes) de outro.

Tabela XX – Tipos de órgãos governamentais por região e porte

XX.1– Municípios de pequeno porte, com até 10 mil habitantes

 N NE CO SUL SUD TOTAL

Ass. social 1 15 5 23 21 65
Educação 1 15 4 41 18 79
Saúde 1 13 4 31 15 64
Fin/planej. 1 8 2 29 10 50
Jurídico - 1 - 3 1 5
Cultura/esp. - - - 7 4 11
Obras/amb. - 3 - 5 1 9
Gab/fundo - - 1 4 1 6
Unid. atend. - 2 2 5 3 12
Outras mun. - 3 2 10 16 31
Subtotal org. municipais 4 60 20 158 90 332
Estado/PM - - - 8 3 11
Est/P.Civil - - - 5 2 7
Est/Educ. - - - 2 - 2
Câmara ver. - 3 - 6 4 13
Subtotal org não municip. - 3 - 21 9 33
TOTAL 4 63 20 179 99 365
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Como se observa, nos municípios com até 10 mil habitantes os representantes dos órgãos municipais representam 90,95% do 
total, ou seja, a maioria dos órgãos governamentais representados nos conselhos dos direitos é das prefeituras, como 
seria de se desejar para todos. Entretanto, verifica-se que quase 10% dos cargos são ocupados por representantes da esfera 
estadual de governo ou da Câmara dos Vereadores. É importante ressaltar que esse dado não corresponde ao número de 
conselhos em que ocorre quebra de paridade, pois um mesmo conselho pode ter mais de uma representação desse tipo. 

Nos conselhos dos municípios desse porte estão presentes – e representam distorções que merecem um comentário – os 
conselhos municipais de saúde e de assistência social. A integração entre os conselhos é fundamental para assegurar resultados 
no atendimento prestado à população, mas isso não deve ser feito compondo alguns conselhos com representação de outros, 
prática que levaria a uma conversa em círculos. E não se teria um equilíbrio entre duas partes, mas entre três, pois esses  
conselhos não se situam no campo governamental nem no não governamental.

O princípio da paridade é quebrado também nos conselhos que têm vereadores entre seus membros. Outra distorção observada 
nesse grupo é a presença de membro de associação comercial e industrial na metade governamental (classificado em outros), 
exemplificando a confusão existente quanto ao significado dessa representação.

Tabela XX – Tipos de órgãos governamentais por região e porte

XX.2 – Municípios de pequeno porte, com 10 a 20 mil habitantes

 N NE CO SUL SUD TOTAL

Ass. social 1 23 5 22 35 86
Educação 1 23 3 25 29 81
Saúde 1 24 2 21 29 77
Fin/plan. - 19 1 17 32 69
Jurídico - 2 - 2 3 7
Cult/esp. - 1 - 8 9 18
Obras/amb - 5 1 4 3 13
Gab/fundo - 4 1 1 3 9
Unid. atend - 1 - 12 3 16
Outras mun 1 - 4 1 5 11
Subtotal org. municipais 4 102 17 113 151 387
 Estado/PM - - - 5 - 5
Est/P. Civil - - - 2 - 2
Est/Educ - - - 1 1 2
Câmara ver. - 4 2 5 5 16
Subtotal org. não municip. - 4 2 13 6 25
TOTAL 4 106 19 126 157 412
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Percebem-se pontos positivos e distorções entre os conselhos de municípios desse porte. A prefeitura detém 93,93% dos 
assentos institucionais, 6,06% estão com a esfera estadual de governo (2,18%) ou com o Poder Legislativo (3,88%). Um único 
conselho tem quatro vereadores em sua composição. A categoria “outros” compreende uma secretaria e uma agência de 
desenvolvimento econômico; a relevância estratégica que devem possuir na administração torna especialmente interessante 
sua participação no conselho. Há ainda um caso de secretaria de comunicação, tipo de órgão que pode facilitar a divulgação das 
propostas do conselho junto à mídia e à população.

Um departamento de licitações tem assento em conselho, possivelmente visando agilizar providências, mas sem apresentar o 
perfil institucional requerido para o exercício da função. Ilustrando um tipo comum de confusão na composição dos conselhos, 
um deles registra a presença de uma paróquia como representante governamental.

Tabela XX – Tipos de órgãos governamentais por região e porte

XX.3 – Municípios de pequeno porte, com 20 a 50 mil habitantes

 N NE CO SUL SUD TOTAL

Ass. social 10 33 8 19 49 119
Educação 6 30 7 24 51 118
Saúde 6 24 7 23 47 107
Fin/planej. 6 21 7 12 37 83
Jurídico - 6 - 3 11 20
Cult/esp. 1 1 - 5 19 26
Obras/amb. - 11 1 2 5 19
Gab/fundo - 5 1 2 7 15
Unid. atend - 1 - 10 2 13
Outras mun - 6 - 5 9 20
Subtotal org.  municipais 29 138 31 105 237 540
Estado/PM - 1 - 9 5 15
Est/P.Civil - - - 7 1 8
Est/Educ - - - 1 2 3
Est/Saúde - - - 1 - 1
Est/Presídio - - - 1 - 1
Min. Público - 1 - 2 - 3
União - - - 1 - 1
Câmara ver. 1 8 2 5 12 28
Poder Jud. 1 2 - 1 1 5
Subtotal org. não municip. 2 12 2 28 21 65
TOTAL 31 150 33 133 258 605
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Os conselhos retratados no quadro acima evidenciam, como nos casos anteriores, presença de órgãos que não são da prefeitura. 
Em cinco conselhos organizações não governamentais representam o governo municipal. A esfera estadual comparece com 
as polícias militar e civil, com coordenadores regionais da saúde e da educação e até com um presídio, sem falar no Ministério 
Público; já a esfera federal aparece representada por uma delegacia regional do Ministério do Trabalho. Ambas as esferas,  
estadual e federal, somam 5,29% do total dos assentos governamentais nos conselhos dos municípios desse porte.

A Câmara dos Vereadores responde por outros 4,63% e o Poder Judiciário por menos de 1%, mas os dados são de grave impacto. 
Afinal, não cabe apenas ao Poder Executivo a correta compreensão do papel dos conselhos, mas se espera também dos demais 
poderes atenção para que sejam respeitados os requisitos da participação institucional na implementação do modelo de 
gestão participativa da política da infância e juventude.

Tabela XX – Tipos de órgãos governamentais por região e porte

XX.4 - Municípios de porte médio, com 50 a 100 mil habitantes

 N NE SUL SUD TOTAL

Ass. social 6 13 17 38 74
Educação 7 15 15 36 73
Saúde 7 14 14 30 65
Fin/Plan. 6 11 15 28 60
Jurídico - 2 4 11 17
Cult/Esp. 4 5 7 15 31
Obras/Amb. 3 2 3 7 15
Gab/Fundo 1 2 2 11 16
Unid. atend 1 - 1 - 2
Outras mun. 1 3 - - 4
Subtotal org. municipais 36 67 78 176 357
Estado/PM - - 4 4 8
Est/P.Civil - - - 1 1
Est/Educ 1 - 3 1 5
Min. Público - 2 - - 2
União/Min. Tr. - - 1 - 1
Câmara ver. 2 1 1 6 10
Poder Jud. - 3 1 2 6
Subtotal org. não municip. 3 6 10 14 33
TOTAL 39 73 88 190 390

Obs: não há conselho em município desse porte na região Centro-Oeste no universo pesquisado.
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Ocupam assento como representantes governamentais (classificados em outros) em conselhos de municípios de porte médio 
duas organizações não governamentais, um fórum da justiça e uma universidade; quanto a esta, pelas características de  
autonomia que lhe são próprias, não é conveniente que ocupe assento em conselho.

O Poder Legislativo controla 2,56%% dos assentos e o Judiciário 1,53%. Somados aos 4,35% ocupados por outras esferas de 
governo, restam às prefeituras 91,53% – não é pouco, mas tampouco é 100%, como deveria ser.

Tabela XX – Tipos de órgãos governamentais por região e porte

XX.5 – Municípios de grande porte, com 100 a 200 mil habitantes

 N NE SUL SUD TOTAL

Ass. social 2 9 10 31 52
Educação 2 11 10 32 55
Saúde 2 9 9 24 44
Fin/Plan. 3 8 7 22 40
Jurídico - 2 3 10 15
Cult/Esp. - 4 4 14 22
Obras/Amb. 1 - 1 3 5
Gab/fundo - - 1 7 8
Unid. atend 1 - - - 1
Outras mun. - - - 2 2
Subtotal org. municipais 11 43 45 145 244 
Estado/PM - - 2 4 6
Est/P.Civil - - - 2 2
Est/Educ. - - - 1 1
Min. Público - - - 1 1
União/Min. Tr. - 1 - - 1
Câmara ver. 1 4 1 3 9
Poder Jud. - - 1 3 4
Subtotal org. não municip. 1 5 4 14 24
TOTAL 12 48 49 159 268

Obs: não há conselho em município desse porte na região Centro-Oeste no universo pesquisado
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Observam-se os mesmos tipos de distorção apontados para os municípios pequenos e médios – presença de represen-
tantes das esferas estadual e federal de governo (4,10%) e dos poderes Legislativo (3,35%) e Judiciário (1,49%). Ainda na linha 
das percepções indevidas quanto aos espaços de governo e da sociedade civil, em um conselho a Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) integra a representação governamental. As prefeituras dos conselhos de municípios desse porte, com populações entre 
100 a 200 mil habitantes, controlam 91,04% dos assentos da metade governamental.

Tabela XX – Tipos de órgãos governamentais por região e porte

XX.6 – Municípios de grande porte, com 200 a 500 mil habitantes

 N NE SUL SUD TOTAL

Ass. social 1 11 13 23 48
Educação 1 11 14 25 51
Saúde 1 11 12 22 46
Fin/Plan. 1 9 13 31 54
Jurídico - 4 3 11 18
Cult/Esp. - 3 8 21 32
Obras/Amb. - 2 7 6 15
Gab/fundo - 4 3 9 16
Outras mun. - 2 - 1 3
Subtotal org. Municipais 4 57 73 149 283
Estado/PM - - 2 4 6
Est/P.Civil - - - 2 2
Est/Educ - - 2 1 3
Est/Saúde - - 1 1 2
União/Min. Tr. - - 2 - 2
Câmara ver. 1 4 3 3 11
Poder Jud. - - - 2 2
Subtotal org. não municip. 1 4 10 13 28
TOTAL 5 61 83 162 311

Obs: não há conselho em município desse porte na região Centro-Oeste no universo pesquisado.
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As unidades de atendimento não aparecem nos conselhos desse porte de municípios, o que é um ganho. Ainda que possuam 
liderança expressiva em municípios, principalmente nos pequenos, representantes de unidades de atendimento não podem 
estar no lugar de representantes de suas respectivas pastas. Os conselhos representados no quadro acima possuem distorções já 
comentadas em relação aos anteriores – presença de outras esferas de governo com 4,82% dos assentos e, com 4,17% juntos, 
os poderes Legislativo e Judiciário.

Na categoria “outros”, ao lado dos que assinalaram genericamente prefeitura, aparecem três conselhos com universidades  
(dois estaduais e um regional). De forma coerente ao porte maior, cresce a diversidade de secretarias municipais e aparecem 
assessorias interessantes, como a de articulação institucional. Mas ainda se observam impropriedades, como a presença de 
empresa privada e de repartições municipais voltadas para a operação de processos, ambas implicando distorções, embora de 
natureza diversa – por não ser da esfera do governo, a primeira, e por não ter perfil que a qualifique para falar sobre política 
pública, as outras.

Tabela XX – Tipos de órgãos governamentais por região e porte

XX.7 – Municípios de grande porte, com 500 a 900 mil habitantes

 NE SUD TOTAL

Ass. social 3 17 20
Educação 3 7 10
Saúde 3 6 9
Fin/Plan. 4 10 14
Jurídico 1 1 2
Cult/Esp. 4 3 7
Obras/Amb. 1 3 4
Gab/fundo 1 - 1
Subtotal org. municipais 20 47 67   
Estado/PM 1 - 1   
Subtotal org não municip. 1 - 1   
TOTAL 21 47 68
Obs: não há conselho em município desse porte nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste no universo pesquisado.
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O total de municípios desse porte, no universo pesquisado, é de apenas 10, concentrados nas regiões Sudeste e Nordeste. As 
prefeituras possuem 67 das 68 vagas nos conselhos; a única exceção ocorre com um caso da Polícia Militar. Não há unidades de 
atendimento, nem se observa a presença indevida de organizações não governamentais na metade governamental do conselho.

Tabela XX – tipos de órgãos governamentais por região e porte

XX.8 – Metrópoles

 NE CO SUL SUD TOTAL

Ass. social 2 - - 2 4
Educação 2 1 1 2 6
Saúde 2 1 1 2 6
Fin/Plan. 2 1 1 1 5
Jurídico 1 - - 1 2
Cult/Esp. 2 - - 2 4
Obras/Amb. - 1 - - 1
Gab/fundo 2 - 1 1 4
TOTAL 13 4 4 11 32
Obs: não há conselho em município desse porte na região Norte no universo pesquisado.

São apenas 7  os conselhos das metrópoles. Em nenhum deles se observou presença de representantes de outras esferas de 
governo ou outros poderes. Dentro dos órgãos municipais, também não se registra a presença de unidades de atendimento, 
o que é natural em função do porte dos municípios. Cabe registrar que em um desses conselhos, de uma capital do Nordeste, 
originalmente a Câmara dos Vereadores ocupava espaço institucional com dois vereadores, mas conforme depoimento  
“ausentaram-se do conselho antes mesmo da alteração da lei municipal por não ser pertinente a participação do Legislativo em 
órgãos dessa natureza”. É essa a percepção que falta ainda a muitos conselhos alcançar.

A tabela XXI apresenta a síntese da representação institucional governamental nos conselhos, com as regiões agregadas e o 
porte populacional condensado em duas categorias. Observa-se que são muito semelhantes os dados dos municípios com mais 
e menos de 100 mil habitantes. Na média, as prefeituras controlam pouco mais de 90% dos assentos em conselhos. Nas 
outras esferas de governo há nítida preponderância da estadual sobre a federal e nos outros poderes do Legislativo 
sobre o Judiciário.
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Tabela XXI – Representação institucional governamental

XXI.1 – Municípios com até 100 mil habitantes

ÓRGÃOS TOTAL %

PREFEITURAS MUNICIPAIS 1616 91,20
OUTRAS ESFERAS GOV 78 4,40
OUTROS PODERES  78 4,40
TOTAL 1772 100,00

XXI.2 – Municípios com mais de 100 mil habitantes

ÓRGÃOS TOTAL %

PREFEITURAS MUNICIPAIS 626 92,19
OUTRAS ESFERAS GOV 27 3,97
OUTROS PODERES  26 3,82
TOTAL 679 100,00

A tabela XXI.3, também com as regiões agregadas e o porte populacional condensado em duas categorias, traz a síntese da 
representação institucional das prefeituras. Os percentuais nas áreas de assistência social, educação, saúde, finanças e  
planejamento são próximos nos municípios maiores e menores. As de cultura e esportes crescem nos municípios de porte maior, 
enquanto que nos menores observa-se maior presença percentual das outras categorias e das unidades de atendimento.
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Tabela XXI.3 – Representação institucional governamental / Prefeituras

XXI.3.1 – Municípios com até 100 mil habitantes

 TOTAL %

Ass. social 344 21,28
Educação 351 21,72
Saúde 313 19,36
Fin/Plan. 262 16,21
Cult/Esp. 86 5,32
Jurídico 49 3,03
Obras/Amb. 56 3,46
Gab/fundo 46 2,84
Unid. atend. 43 2,66
Outras mun. 66 4,08
Total org. municipais 1616 100,00

XXI.3.2 – Municípios com mais de 100 mil habitantes

 TOTAL %
Ass. social 124 19,80
Educação 122 19,48
Saúde 105 16,77
Fin/Plan. 113 18,05
Cult/Esp. 65 10,38
Jurídico 37 5,91
Gab/fundo 29 4,63
Obras/Amb. 25 3,99
Unid. atend. 1 0,01
Outras mun. 5 0,07
Total org. municipais 626 100,00
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O que se destaca na análise dos dados das tabelas XXI.3 é que as presenças mais importantes se confirmam, com a participação 
expressiva das áreas de educação, saúde e assistência social, uma boa presença de cultura e esportes e o apoio  
significativo dos setores jurídico e de finanças e planejamento.

As distorções apontadas não ocorrem por ausência, mas por presenças improcedentes. Vale ressaltar, apesar de óbvio, 
o fato de que toda essa análise diz respeito a perfil institucional – o perfil dos conselheiros será objeto de análise em item 
específico adiante apresentado. É provável que muitos conselheiros representantes de órgãos que não deveriam ter assento no 
conselho tenham atuações expressivas. Mas não seria mais útil, para a afirmação do processo de gestão participativa, que esses 
indivíduos contribuíssem para a política da criança e do adolescente a partir de suas posições nos órgãos que representam, 
sem que para isso tivessem que integrar a composição dos conselhos?

�. Organizações da sociedade civil

A análise dos dados relativos à composição da metade não governamental do conselho confirma em parte a principal conclusão 
da análise da metade governamental, qual seja, a de que os segmentos que deveriam estar presentes em geral estão, mas 
acompanhados por alguns com perfil inadequado para a finalidade, como se verá. 

A formação de categorias para essa análise foi dificultada por alguns fatores. Em primeiro lugar, porque os dados fornecidos  
pelos conselhos sobre sua composição por vezes se referiram aos segmentos com representação no conselho, por vezes às 
próprias instituições, nem sempre reconhecíveis. Nomes próprios em geral não são explicativos da natureza do serviço prestado 
e nem sempre foi possível classificá-los.

Como esses casos não puderam ser incorporados à análise, tem-se uma discrepância entre os números relativos às composições 
governamental e não governamental. A diferença pode ser observada em cinco das oito categorias de porte; o resultado é que 
se tem identificados cerca de 14% menos conselheiros representantes não governamentais do que governamentais, quando na 
realidade, como visto, a quebra de paridade nos conselhos favorece a sociedade civil na maioria dos casos.

Outra dificuldade decorre das diferentes possibilidades de classificação apresentadas pelas mesmas instituições que, nos  
conselhos dos direitos, ocupam os espaços reservados às entidades de atendimento ou às religiosas, categorias mutuamente 
imbricadas, na medida em que a maioria das religiosas mantém algum tipo de atendimento.

Junta-se a isso a dificuldade decorrente do fato de que muitas instituições prestam serviços de mais de uma natureza,  
corretamente mobilizando várias áreas para enfrentar problemas que exigem a adoção de uma perspectiva intersetorial. Daí 
sua classificação ter se baseado no tipo de ação preponderante que exercem, em função da qual se estruturam seus processos de 
gestão e que definem as principais fontes de financiamento.
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Resultaram disso as 11 categorias da tabela XXII, que apresenta seus números nos conselhos organizados conforme o porte dos 
municípios e traz o peso percentual geral de cada tipo de organização no conjunto da representação da sociedade civil.

Tabela XXII – Tipos de organizações da sociedade civil por porte populacional

 Religiosas Assist.  Educacionais Sind Assoc. Clubes Ass. Grupos Assoc. Defesa Diversas Total
   social /  Assoc. moradores serviço de pais jovens cultur. direitos
  saúde  classe   e mestres  esport.

PEQ 1A 106 13 54 57 47 14 20 3 7 3 35 359
PEQ 1B 98 16 72 49 54 17 14 4 5 7 19 355
PEQ 2 130 32 101 71 89 22 4 13 5 10 32 509
MED 66 42 69 43 33 19 7 6 3 2 12 302
GDE 1 42 29 59 32 21 7 4 5 8 8 9 224
GDE 2 45 35 47 41 56 12 1 8 5 8 8 266
GDE 3 15 9 8 8 8 2 - - 1 5 4 60
MET 10 1 5 1 - - 1 - 2 8 - 28
TOTAL 512 177 415 302 308 93 51 39 36 51 119 2103
% 24,35 8,42 19,73 14,36 14,65 4,42 2,43 1,85 1,71 2,43 5,65 100,00

As entidades religiosas são as mais numerosas nos conselhos, representando praticamente um quarto do total dos assentos 
não governamentais; se somadas às caracterizadas apenas como de atendimento, sua presença é ainda maior. Juntando-se a 
esse grupo as entidades educacionais, tem-se 52,50% do total. Ou seja – e comprovando o vínculo das religiosas com o atendi-
mento –, pouco mais da metade da representação não governamental nos conselhos dos direitos está ligada às áreas de 
assistência social, saúde e educação. Comparando-se esse dado com o relativo à composição governamental, confirma-se a 
relevância dessas políticas sociais para o atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

A outra parte da representação, equivalente a pouco menos de 50%, compreende associações de natureza diversa e entidades 
de defesa de direitos. As associações de moradores (que incluem as comunitárias, sociedades de bairro e afins) e os sindicatos 
e associações de classe e de interesses são as de presença numérica maior nos conselhos dos direitos, correspondendo juntas a 
quase 30% do total dos representantes não governamentais.

As outras categorias, significativas em suas representações, apresentam percentuais de freqüência bem menos expressivos.  
Os clubes de serviço (Lions e Rotary) representam pouco mais de 4% dos assentos não governamentais nos conselhos e as  
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associações de pais e mestres não chegam a 3%. Também com baixa incidência comparecem as associações culturais e  
esportivas, que compreendem escolas de futebol, clubes esportivos, grupos musicais, teatrais e afins.

Quanto aos grupos de jovens, sabe-se de alguns que correspondem a iniciativas dos próprios adolescentes, como grêmios estu-
dantis. Da maioria, entretanto, não se sabe se recebem assessoria de alguma entidade de atendimento, e de que natureza. Uma 
análise sobre o significado de sua presença nos conselhos, sem dúvida relevante, pode ser feita com informações a serem obtidas 
em outros estudos hoje indisponíveis; optou-se por identificá-los para indicar a relevância de obter mais dados a seu respeito.

As entidades de defesa de direitos aparecem em quantidade menor do que a desejável e este é o motivo pelo qual este 
item se inicia confirmando apenas em parte as conclusões do anterior. A representação da sociedade civil ressente-se da falta de 
maior presença numérica desse tipo de organização.

Ressalta como ação relevante dos conselheiros dos municípios que ainda não contam com instituições de defesa dos direitos 
mobilizar a população local para criá-las e, onde existem, agregá-las aos conselhos.

As organizações classificadas no item “diversos” são as que não se enquadram em nenhuma das categorias anteriores, sobre 
as quais são feitos adiante alguns comentários nas análises das oito tabelas de distribuição organizadas conforme as regiões e 
faixas populacionais, apresentadas a seguir.

Antes disso, segue o detalhamento das categorias que compreendem mais de um tipo de agrupamento em seu interior. A 
primeira delas é a das entidades religiosas, apresentada na tabela XXIII.

Tabela XXIII – Entidades religiosas por tipo de religião e porte

 Católicas/ Pt. Criança Católicas/Outras Evangélica Espíritas Religiosas em geral TOTAL

PEQ 1A 40 27 24 1 14 106
PEQ 1B 36 18 32 4 8 98
PEQ 2 49 29 34 9 9 130
MÉDIO 25 17 8 11 5 66
GDE 1 12 13 5 6 6 42
GDE 2 - 22 8 6 9 45
GDE 3 4 9 1 1 - 15
MET 1 8 1 - - 10
TOTAL 167 143 113 38 51 512  
% 32,61 27,92 22,07 7,42 9,96 100,00
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Antes de analisar os dados apresentados, faz-se necessária uma reflexão sobre a natureza da identificação das entidades 
religiosas nos conselhos dos direitos. Observa-se nos conselhos uma extensa rede, formada por prestadores de serviços de mais 
de uma religião. Não se trata de avaliar sua contribuição, o que extrapolaria o escopo deste trabalho, mas de pensar na pertinên-
cia, em um país em que há independência entre Igreja e Estado, da escolha de representantes de um segmento religioso para 
assentos em uma instância leiga.

Somadas, as entidades religiosas de fé católica correspondem a 60,53% do total  desse grupo, com liderança expressiva da 
Pastoral da Criança, como se pode observar na tabela XXIII. Outras entidades católicas são paróquias, dioceses e pastorais 
citadas poucas vezes (Juventude, Família, Menor, Cidadania, Saúde, Sobriedade).

As várias denominações evangélicas foram agrupadas como tal porque em cerca de metade dos casos constam desse modo nas 
respostas dos conselhos. Ao todo, respondem por 22,07% dos representantes religiosos nos conselhos dos direitos. Se tomados 
como universo os que se identificaram dentro do grupo, e com base na classificação do IBGE, tem-se que 61,5% deles correspon-
dem aos protestantes ou evangélicos de missão, entre os quais se destacam os batistas (29,8%), seguidos pelos presbiterianos 
(15,8%), adventistas e luteranos (7,0% cada, somando 14%) e por fim metodistas (1,8%). Os outros 38,5% são pentecostais, 
quase todos da Assembléia de Deus, com dois casos da Igreja do Evangelho Quadrangular e um da Universal do Reino de Deus.

O espiritismo foi a terceira religião identificada, com 7,42% dos representantes do segmento. Alguns CMDCA fizeram referência 
ao segmento, sem especificar crenças; essas entidades estão agrupadas como religiosas em geral e correspondem a quase 10% 
do total da categoria.

A seguir, a tabela XXIV traz as subdivisões da categoria “entidades de atendimento”.

Tabela XXIV – Entidades pela natureza do atendimento e porte
 
 ABRIGO 7 A 14 ANOS FORM. PROF. CL. MÃES SAÚDE TOTAL

PEQ 1A 1 - 1 7 4 13
PEQ 1B 8 1 2 2 3 16
PEQ 2 8 2 10 6 6 32
MED 26 - 8 2 6 42
GDE 1 17 2 6 - 4 29
GDE 2 13 11 4 2 5 35
GDE 3 3 2 1 - 3 9
MET - - - 1 - 1
TOTAL 76 18 32 20 31 177
% 42,93 10,16 18,07 11,29 17,51 100,00
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Conforme comentado, as entidades de atendimento e as religiosas estão muito relacionadas. A Pastoral da Criança é um 
exemplo emblemático, pois integra o segmento das entidades religiosas e desenvolve ação de atendimento direto de caráter 
educativo, voltada para a saúde e junto a populações-alvo da assistência social.

Os dados desta categoria, portanto, devem ser olhados em conjunto com os da categoria anterior. Observa-se que os abrigos 
ganham visibilidade nos conselhos, representando o maior grupo, com mais de 40% dos assentos desse conjunto.

Programas para a faixa etária dos sete aos 14 anos, apesar de sabidamente muito comuns, foram pouco identificados, podendo 
estar incorporados na categoria das entidades religiosas.

A maioria das entidades que desenvolve programas de formação profissional atua com o modelo da guarda-mirim, o que indica 
distância das posturas pedagógicas recomendadas, ainda que atendam os requisitos legais relativos ao trabalho do adolescente. 
Os clubes de mães aparecem com algum peso nos conselhos dos municípios, principalmente nos menores.

Na área da saúde, estão as instituições que oferecem serviços regulares, tais como hospitais, maternidades, unidades básicas  
e programas de atendimento, entre os quais se destacam os de atenção aos portadores de HIV e aos usuários de drogas,  
classificados nesta categoria por serem coordenados por unidades de saúde.

As instituições educacionais também abrangem uma rica diversidade de situações, como se pode observar pelos dados da  
tabela XXV.

Tabela  XXV – Instituições educacionais por tipo e porte

 EDUC. INFANTIL ED. ESP./APAE ED. ESP./ OUTRAS ESCOLA MUNICIP. ESCOLA ESTAD. ESC. NÃO ESPECIF. TOTAL

PEQ 1A 7 18 3 3 5 18 54
PEQ 1B 7 37 3 2 7 16 72
PEQ 2 15 49 7 2 4 24 101
MED 13 35 4 1 - 16 69
GDE 1 12 17 13 3 1 13 59
GDE 2 16 11 9 - - 11 47
GDE 3 4 2 2 - - - 8
MET 3 2 - - - - 5
TOTAL 77 171 41 11 17 98 415
% 18,55 41,20 9,87 2,65 4,09 23,61 100,00
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A categoria de entidades educacionais inclui as instituições de educação infantil e  especial, atendendo o disposto na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação, LDB, embora muitas seguramente ainda estejam na rede da assistência social. A Apae revela 
sua grande penetração no território nacional e, tal como a Pastoral da Criança, merece visualização em destaque, em respeito 
à sua expressão na realidade.

Como mostra a tabela XXV, a educação especial ocupa metade das vagas reservadas para as entidades educacionais. A categoria 
“escolas” provavelmente refere-se ao ensino fundamental, embora os conselhos não tenham se preocupado em especificar esse 
ponto; quando alguma qualificação acompanhou o termo, foi relativa à rede a que pertence. 

Os dados evidenciam distorções na composição da metade não governamental dos conselhos: as escolas da rede pública ocupam 
quase 7% das vagas da categoria. Somados os grupos de escolas em geral (municipais e estaduais), chega-se ao total de 30%.

A quarta categoria formada por subgrupos internos é a dos sindicatos, associações de classe e de interesses, cujos dados  
encontram-se na tabela XXVI.

Tabela XXVI – Sindicatos e associações, por tipo e porte

 SINDICATOS ASSOCIAÇÕES SINDICATOS ASSOCIAÇÕES  TOTAL
 TRABALHADORES DE CLASSE PATRONAIS IND/COMÉRCIO

PEQ 1A 20  14 5  18   57
PEQ 1B 26  9 5  9   49
PEQ 2 28  33 3  7   71
MED 4  26 2  11   43
GDE 1 5  15 3  9   32
GDE 2 4  26 3  8   41
GDE 3 -  7 -  1   8
MET 1  - -  -   1
TOTAL 88  130  21 63   302
% 29,13  43,04  6,95 20,86   100,00
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Esta categoria incorpora, além de sindicatos, associações e conselhos profissionais, as associações do comércio e da indústria, 
que representam interesses específicos e são pouco mais de 20% desse subgrupo. Entre os sindicatos dos trabalhadores, desta-
ca-se o dos trabalhadores rurais, com 2/3 do total; a problemática da terra aparece também entre os sindicatos patronais, dos 
quais 57% são de produtores rurais.

As associações de classe com maior presença nos conselhos dos direitos são a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com 35,7%, 
as associações de professores (15,2%), as associações de médicos e pessoal da saúde (12,5%) e os conselhos regionais de serviço 
social (9,8%) e psicologia (5,3%). Com 11,6% dos assentos, representantes de servidores municipais integram esse grupo, 
trazendo riscos de potencial conflito de interesses.

A seguir, a tabela XXVII, com seus desdobramentos pelos 8 grupos de porte populacional, traz a distribuição das entidades  
por tipo e por região, além de permitir a visualização das subdivisões das quatro categorias compostas por mais de um grupo  
de instituições.

Tabela XXVII – Tipos de organizações da sociedade civil por região e porte

XXVII.1 – Municípios de pequeno porte, com até 10 mil habitantes

 N NE CO SUL SUD TOTAL

RELIGIOSAS 3 19 9 47 28 106
ASS. SOC./SAÚDE - 2 - 9 2 13
EDUCACIONAIS - 3 1 37 13 54
SIND./ASSOC. CL. - 12 3 34 8 57
ASS. MORADORES - 14 - 23 10 47
CLUBES SERVIÇO - - 1 11 2 14
ASS. PAIS MESTR. - - 1 16 3 20
GR. JOVENS - 1 - 1 1 3
ASS. CULT. ESP. - - - 4 3 7
DEFESA DIREITOS - - - 1 2 3
DIVERSAS - 6 - 21 8 35
TOTAL 3 57 15 204 80 359
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Entidades religiosas

CATÓLICAS/PT. CRIANÇA CATÓLICA/OUTRAS EVANGÉLICAS ESPÍRITAS RELIGIOSAS EM GERAL TOTAL

 40 27 24 1 14 106

Entidades de atendimento 

 ABRIGO 7 A 14 ANOS FORM. PROF. CL. MÃES SAÚDE TOTAL

 1 - 1 7 4 13

Sindicatos e associações

 SIND. TRAB. ASS. CLASSE PATRONAIS ASS. COM. IND. TOTAL

 20 14 5 18 57

Instituições educacionais 

 EDUC. INFANTIL ED. ESP./APAE ED. ESP./ OUTRAS ESCOLAS MUNICIP. ESCOLAS ESTAD. ESC. NÃO ESP. TOTAL

 7 18 3 3 5 18 54

Na distribuição percentual dos quadros acima, surpreende a diversidade de resultados. Na ponta, com maior freqüência, as enti-
dades religiosas. Somando-se elas às de atendimento assistencial e de saúde e as educacionais, tem-se um grupo que responde 
por quase metade da representação não governamental nos conselhos dos direitos dos municípios com menos de  
10 mil habitantes. 

Os sindicatos e associações de classe ocupam 15,8% dos assentos de representação não governamental nos conselhos. Entre 
eles, há 3 associações de servidores municipais cuja presença não é adequada, conforme comentado, pois as posições de seus 
membros podem ser influenciadas em razão de seus interesses junto às prefeituras.

As associações de moradores também mostram presença importante, com cerca de 13% do total não governamental. Os percen-
tuais dos demais tipos de organização são progressivamente menores: com 5,5% comparecem as associações de pais e mestres, 
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com quase 4% os clubes de serviço, com quase 2% as associações culturais e esportivas e, com as menores freqüências, os 
grupos de jovens e entidades de defesa de direitos, que não chegam a ocupar sequer 1% da representação não governamental.

Agrupados na categoria diversos estão grupos de idosos, empresas e um programa paranaense de voluntariado, o Provopar. Há 
ainda 19 casos de presenças institucionais improcedentes: em 9 conselhos, as polícias civil e militar (nas regiões Sul, Sudeste e 
Nordeste) e em um outro conselho um presídio estadual (Sul), todos órgãos públicos da esfera estadual de governo.

Outras instituições indevidas que se pode observar são as escolas da rede pública, em conselhos das regiões Nordeste e Sul e, 
nesta, representações do fundo social e da secretaria municipal da saúde, órgãos do Poder Executivo compondo a representação 
da sociedade civil. Há ainda os casos de um vereador, um promotor e um juiz de direito, cujas presenças são tão impróprias na 
representação da sociedade como na do governo.

Na região Sul registram-se ainda presenças, nos conselhos dos direitos, de conselheiros de outros conselhos – em dois casos de 
políticas setoriais, tipo de distorção identificada também na metade governamental e já comentada. Em outro, um conselheiro 
tutelar é também conselheiro dos direitos, o que deve gerar grande confusão de papéis nos próprios conselhos e dificultar a 
afirmação de identidade institucional de cada um deles perante a sociedade em geral.

Tabela XXVII – Tipos de organizações da sociedade civil por região e porte

XXVII.2 – Municípios de pequeno porte com 10 a 20 mil habitantes

 N NE CO SUL SUD TOTAL

RELIGIOSAS 2 39 4 24 29 98
ASS. SOC./SAÚDE - - - 5 11 16
EDUCACIONAIS - 6 2 22 42 72
SIND./ASSOC. CL. - 31 2 15 1 49
ASS. MORADORES - 18 1 7 28 54
CLUBES SERVIÇO - - 1 11 5 17
ASS. PAIS MESTR. 1 - 1 8 4 14
GR. JOVENS 1 2 - - 1 4
ASS. CULT. ESP. - 1 - 1 3 5
DEFESA DIREITOS - 3 - 3 1 7
DIVERSAS - 4 - 7 8 19
TOTAL 4 104 11 103 133 355
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Entidades religiosas 

 CATÓLICAS/PT. CRIANÇA CATÓLICAS/OUTRAS EVANGÉLICAS ESPÍRITAS RELIGIOSAS EM GERAL TOTAL

 36 18 32 4 8 98

Entidades de atendimento 

ABRIGO 7 A 14 ANOS FORM. PROF. CL. MÃES SAÚDE TOTAL

 8 1 2 2 3 16

Instituições educacionais 

EDUC. INFANTIL ED. ESP./APAE ED. ESP./ OUTRAS ESCOLAS MUNICIP. ESCOLAS ESTAD. ESC. NÃO ESP. TOTAL

 7 37 3 2 7 16 72

Sindicatos e associações

SIND. TRAB. ASS. CLASSE PATRONAIS ASS. COM. IND. TOTAL

 26 9 5 9 49

O perfil das instituições desse grupo de conselhos apresenta muitas semelhanças com o anterior, com nítida predominância das 
entidades religiosas (27,6%) que, provavelmente se confundindo com as prestadoras de serviços assistenciais, em municípios 
de pequeno porte possivelmente representam as lideranças existentes. Mas existem exemplos de exagero, como é o caso de um 
conselho em que têm assento representantes de dez igrejas, caracterizando as sessões como reuniões ecumênicas mais do que 
deliberativas de política pública.

As instituições de cunho educacional têm bastante expressão, com cerca de um quinto dos assentos, mas com representação 
imprópria da rede pública municipal e estadual. Os dados mostram a força da educação especial, representada quase que  
exclusivamente pela Apae, que sozinha está em mais conselhos do que o restante do grupo em que se encontra classificada.

Em seguida estão as associações de moradores, com 15,2%, e os sindicatos (13,8%), liderados pelo dos trabalhadores rurais, 
presente em 12 conselhos. Entre os patronais, 4 são de produtores rurais.
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Tabela XXVII – Tipos de organizações da sociedade civil por região e porte

XXVII.3 – Municípios de pequeno porte com 20 a 50 mil habitantes

 N NE CO SUL SUD TOTAL

RELIGIOSAS 15 38 10 20 47 130
ASS. SOC./SAÚDE 1 5 4 6 16 32
EDUCACIONAIS 2 11 7 28 53 101
SIND./ASSOC. CL. 6 22 2 20 21 71
ASS. MORADORES 3 37 1 17 31 89
CLUBES SERVIÇO - 3 2 9 8 22
ASS. PAIS MESTR. - 1 - 3 - 4
GR. JOVENS - 5 - 1 7 13
ASS. CULT. ESP. - 2 - - 3 5
DEFESA DIREITOS 3 - - 3 4 10
DIVERSAS 1 8 2 10 11 32
TOTAL 31 132 28 117 201 509

Apesar de maior do que no grupo populacional anterior, a representação das entidades de defesa de direitos (1,97%)  
continua insignificante no conjunto.

A categoria diversos abrange, entre outras, duas lojas maçônicas, duas rádios e um banco. Estão ainda presentes, no Sul,  
representantes do Provopar e de grupos de idosos.

Foram observadas, em alguns conselhos, distorções já comentadas: em dois, na região Sul, há representação de servidores 
 municipais, da polícia civil e de um juiz de direito; no Sudeste registra-se a presença de representantes da esfera federal de  
governo (posto do INSS), de conselho municipal da educação e de um conselheiro tutelar, todos implicando desvios na 
representação da sociedade civil nos conselhos dos direitos da criança e do adolescente desse grupo de municípios, com 
população entre 10 e 20 mil habitantes.
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Entidades religiosas

CATÓLICAS/PT. CRIANÇA CATÓLICAS OUTRAS EVANGÉLICAS ESPÍRITAS RELIGIOSA EM GERAL TOTAL

 49 29 34 9 9 130

Entidades de atendimento

 ABRIGO 7 A 14 ANOS FORM. PROF. CL. MÃES SAÚDE TOTAL

 8 2 10 6 6 32

Sindicatos e associações

 SINDICATO TRAB. ASS. CLASSE PATRONAIS ASS.COM. IND. TOTAL

 28 33 3 7 71

Instituições educacionais

 EDUC. INFANTIL ED. ESP./APAE ED. ESP./ OUTRAS ESCOLAS MUNICIP ESCOLAS ESTAD. ESC. NÃO ESP. TOTAL

 15 49 7 2 4 24 101

As entidades religiosas representam um quarto do total e, somadas às de atendimento assistencial e de saúde e às educacionais, 
chegam a 51,6% do grupo, com resultado próximo ao observado para as faixas populacionais anteriores. As associações de 
moradores detêm 17,4% das vagas nos conselhos dos direitos e os sindicatos e associações de classe, 13,94%.

Nos grupos de jovens, novamente aparece um grupo de escoteiros. Duas universidades estão em conselhos, uma no Sul e outra 
no Sudeste. Com maior ou menor expressão numérica, observa-se que estão presentes nesse grupo os clubes de serviço, as 
associações de pais e mestres e as de natureza esportiva e cultural.

Das entidades de defesa dos direitos, uma é voltada para a organização dos povos indígenas, outra é um movimento de  
consciência negra e as demais são de defesa da cidadania em geral.
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Tabela XXVII – Organizações não governamentais por região e porte

XXVII.4 – Municípios de médio porte com 50 a 100 mil habitantes

 N NE SUL SUD TOTAL

RELIGIOSAS 9 22 8 27 66
ASS. SOC./SAÚDE - 9 10 23 42
EDUCACIONAIS 2 10 18 39 69
SIND./ASSOC. CL. - 10 12 21 43
ASS. MORADORES 3 9 5 16 33
CLUBES SERVIÇO - 3 3 13 19
ASS. PAIS MESTR. - 1 1 5 7
GR. JOVENS 1 2 - 3 6
ASS. CULT. ESP. - 1 1 1 3
DEFESA DIREITOS - - 2 - 2
DIVERSAS - 2 7 3 12
TOTAL 15 69 67 151 302

Obs: não há conselho nos municípios desse porte na região Centro-Oeste.

No item diversos, registra-se em seis conselhos a presença de lojas maçônicas (Sul, Sudeste e Nordeste); em dois conselhos da 
região Sul, a presença de programas de voluntariado e em outros dois, do Sesi e do Senai. Neste item, encontram-se também 
classificados grupos de idosos, sobre os quais seria interessante obter mais informações, a fim de entender melhor o potencial  
de sua contribuição. Ela é legítima, desde que sua ação não se confunda com a do conselho dos idosos e que eles não se identifi-
quem como representantes deste. Se for o caso, no entanto, cabe o mesmo comentário já efetuado sobre a participação circular 
de conselhos dentro de conselhos: a necessária articulação e integração entre conselhos merece espaço próprio que não se 
confunde com o locus específico de nenhum deles.

 Nos conselhos dos municípios desse grupo, aparecem algumas das distorções comuns já observadas: presença das polícias 
militar e civil em 3, de vereadores representando a Câmara em 2, de conselhos setoriais em 2 e, também em 2, da rede munici-
pal de ensino. E uma inovação não adequada: uma representante identificada simplesmente como “cidadã”. A participação dos 
cidadãos, que é muito necessária, tem espaço próprio nos fóruns dos direitos da criança e do adolescente; nos conselhos, 
ela deve ser mediada por uma organização representativa.
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Entidades religiosas

CATÓLICAS/PT. CRIANÇA CATÓLICA OUTRAS EVANGÉLICAS ESPÍRITAS RELIGIOSAS EM GERAL TOTAL

 25 17 8 11 5 66

Entidades de atendimento 

 ABRIGO 7 A 14 ANOS FORM. PROF. CL. MÃES SAÚDE TOTAL

 26 - 8 2 6 42

Instituições educacionais

EDUC. INFANTIL ED. ESP./APAE ED. ESP./ OUTRAS ESCOLAS MUNICIP. ESCOLAS ESTAD. ESC. NÃO ESP TOTAL

 13 35 4 1 - 16 69

Sindicatos e associações

SINDICATO TRAB. ASS. CLASSE PATRONAIS ASS. COM. TOTAL

 4 26 2 11 43

Os conselhos dos municípios de porte médio mostram a seguinte distribuição percentual entre as categorias de entidades que 
compõem a representação não governamental: 21,8% de entidades religiosas, 13,9% de atendimento assistencial e de saúde, 
22,8% de instituições educacionais, 14,2% de sindicatos e associações de classe, 10,9% de associações de moradores, 6,3% de 
clubes de serviço, 2,3% de associações de pais e mestres, 1,98% de grupos de jovens, 1% de associações culturais e esportivas, 
0,6% de entidades de defesa de direitos e 4% de diversas.

Entre as entidades religiosas, as de fé católica sobressaem com mais de 60% do total, com maioria da Pastoral da Criança. Entre 
as de atendimento, sobressaem os abrigos, também com pouco mais de 60% do conjunto. A educação especial responde por 
56% das instituições educacionais e a educação infantil por outros 19%. Nesse grupo, cabe ressaltar que há apenas um caso de 
representação indevida de rede pública de ensino na representação não governamental.
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Tabela XXVII – Tipos de organizações da sociedade civil por região e porte

XXVII.5 – Municípios de grande porte com 100 a 200 mil habitantes

 N NE SUL SUD TOTAL

RELIGIOSAS 4 10 7 21 42
ASS. SOC./SAÚDE - 3 6 20 29
EDUCACIONAIS 2 6 12 39 59
SIND./ASSOC. CL. 2 6 8 16 32
ASS. MORADORES 1 7 6 7 21
CLUBES SERVIÇO - 1 1 5 7
ASS. PAIS MESTR. - 1 - 3 4
GR. JOVENS - - - 5 5
ASS. CULT. ESP. - - 3 5 8
DEFESA DIREITOS 1 3 - 4 8
DIVERSAS - 3 - 6 9
TOTAL 10 40 43 131 224

Obs: não há conselho nos municípios desse porte na região Centro-Oeste.

Crescem as associações de classe em relação aos sindicatos, sendo a OAB a mais expressiva, com assento em 12 conselhos. As 
demais são de assistentes sociais, médicos, contabilistas e professores.

Dois grupos de jovens se identificaram: um é uma associação de alunos e outro um grupo de escoteiros. No item diversos en-
contram-se representações do Centro de Integração Escola-Empresa (Ciee), do Senai, do Senac e da Organização Mundial para o 
Ensino Pré-Escolar (Omep). Registram-se algumas poucas distorções, como a presença de sindicato de servidores municipais em 
um conselho e da Câmara de Vereadores em dois.

Em que pese a diminuição de casos de representação inadequada, falta aos conselhos dos municípios de porte médio 
aumentar a representação das instituições de defesa de direitos, muito insuficiente ainda, principalmente se considerado o 
maior potencial, em termos quantitativos, desse grupo de municípios, com populações de 50 a 100 mil habitantes.
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Entidades religiosas 

CATÓLICAS/PT. CRIANÇA CATÓLICA OUTRAS EVANGÉLICAS ESPÍRITAS RELIGIOSAS EM GERAL TOTAL

 12 13 5 6 6 42

Entidades de atendimento 

  ABRIGO 7 A 14 ANOS FORM. PROF CL.  MÃES SAÚDE TOTAL

      17 2 6 - 4 29

Instituições educacionais 

EDUC . INFANTIL ED. ESP./APAE ED. ESP./ OUTRAS ESCOLAS MUNICIP. ESCOLAS ESTAD. ESC. NÃO ESP. TOTAL

 12 17 13 3 1 13 59

Sindicatos e associações

SINDICATO TRAB. ASS. CLASSE PATRONAIS ASS. COM. IND. TOTAL

 5  15 3 9 32

As entidades religiosas e de atendimento assistencial e de saúde representam pouco mais de 30% do conjunto, percentual que 
se eleva para 58% se agregadas às entidades educacionais.

Mais da metade das entidades religiosas são católicas e mais da metade das entidades assistenciais não caracterizadas como 
religiosas são abrigos. Reforçando os comentários anteriores sobre a imbricação dos segmentos de entidades religiosas e de 
atendimento e sobre a forma de identificação dessas entidades nos conselhos, cabe refletir sobre o peso relativo de diferentes 
fatores na formação da identidade institucional. Possivelmente, para aquelas que prestam serviços de natureza continuada, 
como é o caso dos abrigos, este seja o fator primordial de identificação, ainda que a entidade responsável seja religiosa. Do 
mesmo modo, é possível que o perfil de entidade religiosa se sobreponha, para identificação institucional, ao de um programa 
de formação profissional, por exemplo.



68

Tabela XXVII – Tipos de organizações da sociedade civil por região e porte

XXVII.6 – Municípios de grande porte com 200 a 500 mil habitantes

 N NE SUL SUD TOTAL

RELIGIOSAS - 11 15 19 45
ASS. SOC./SAÚDE - 2 13 20 35
EDUCACIONAIS - 11 9 27 47
SIND./ASSOC. CL. 1 6 11 23 41
ASS. MORADORES - 17 18 21 56
CLUBES SERVIÇO - 2 2 8 12
ASS. PAIS MESTR. - - 1 - 1
GR. JOVENS 1 2 1 4 8
ASS. CULT. ESP. 1 2 1 1 5
DEFESA DIREITOS 1 2 1 4 8
DIVERSAS - 5 2 1 8
TOTAL 4 60 74 128 266
Obs: não há conselho nos municípios desse porte na região Centro-Oeste.

As associações de classe e sindicatos ocupam 14,3% das vagas da representação não governamental, com presença expressiva, 
como observado em relação ao grupo anterior, das classes profissionais dos advogados, assistentes sociais, psicólogos,  
professores e profissionais liberais em geral.

As associações comunitárias e de bairro manifestam-se em 9,3% dos conselhos e os clubes de serviço e as associações culturais e 
esportivas em 3,1 e 3,5%, respectivamente. Embora com percentual pequeno, de pouco menos de 2%, as associações de pais e 
mestres permanecem compondo uma categoria nos conselhos dos municípios desse porte.

Nesse grupo de conselhos quatro universidades têm assento, três na região Sul e uma na Sudeste. Entre as entidades de defesa 
de direitos destaca-se o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, presente no Norte e Nordeste; as demais são de 
defesa da cidadania em geral. A representação percentual dessa categoria, embora ainda muito pequena, melhora em relação às 
dos grupos de porte populacional anteriores, passando a representar 3,57% do total.

As distorções encontradas foram, novamente, uma representação de servidores municipais (Nordeste), uma de escolas  
municipais, outra da secretaria municipal de esportes (ambas no Sudeste), uma do Ministério Público e outra do Poder 
Legislativo, estas duas do Nordeste.
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Entidades religiosas

CATÓLICAS/PT. CRIANÇA CATÓLICA OUTRAS EVANGÉLICAS ESPÍRITAS RELIGIOSAS EM GERAL TOTAL

 - 22 8 6 9 45

Entidades de atendimento 

 ABRIGO 7 A 14 ANOS FORM. PROF. CL. MÃES SAÚDE TOTAL

 13 11 4 2 5 35

Instituições educacionais

EDUC. INFANTIL ED. ESP./APAE ED. ESP./ OUTRAS ESCOLAS MUNICIP. ESCOLAS ESTAD. ESC. NÃO ESP. TOTAL

 16 11 9 - - 11 47

Sindicatos e associações

SINDICATO TRAB. ASS. CLASSE PATRONAIS ASS. COM. IND. TOTAL

 4 26 3 8 41

As associações de moradores são as instituições não governamentais com maior percentual, de 21% do total, de representantes 
com assento nos conselhos dos municípios grandes, com população na faixa de 200 a 500 mil habitantes. As outras quatro  
categorias apresentam uma distribuição bastante equilibrada: as religiosas com 16,9%, as de atendimento assistencial e de 
saúde com 13,1%, as educacionais com 17,6% e o grupo das associações de classe e sindicatos com 15,4%.

Observa-se, em relação às religiosas, que seu percentual é bem menor que a dos portes anteriores e que não há nenhum registro 
da Pastoral da Criança entre elas, embora as entidades de fé católica representem praticamente a metade do grupo.

Entre as entidades de atendimento, observa-se crescimento dos programas voltados para a faixa etária dos sete aos 14 anos, 
embora os abrigos continuem liderando o grupo.
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As entidades de defesa de direitos não ganham espaço com o aumento da faixa populacional; o percentual de sua representa-
ção, de 3%, é bastante próximo, mas um pouco menor, ao da faixa dos conselhos de municípios da categoria de porte imediata-
mente anterior.

Não há presença indevida de instituições educacionais da rede pública em conselhos desse porte. Dois dos grupos de jovens 
foram identificados como movimentos estudantis e um como grupo de escoteiros; nada se sabe sobre os outros cinco.

Os clubes de serviço têm peso de 4,5% no conjunto e as associações culturais e esportivas de 1,8%. Apenas uma associação de 
pais e mestres aparece nos conselhos desse grupo. O item diversos compreende instituições do sistema S e associações  
de voluntários.

As associações de classe com maior presença numérica são as dos advogados, assistentes sociais e psicólogos, mas também 
estão representados professores, jornalistas, profissionais liberais em geral e servidores municipais – esses presentes em dois 
conselhos da região Sudeste, representando distorção já comentada.

Outra distorção é a presença do Fórum DCA como instituição com assento no conselho, quando na verdade ambos cumprem papéis 
distintos e complementares, cabendo ao conselho, como canal da participação institucionalizada, o poder deliberativo, enquanto o 
fórum dos direitos da criança e do adolescente se caracteriza como espaço de expressão e comunicação ampliada das bases.

Tabela XXVII – Tipos de organizações da sociedade civil por região e porte

XXVII.7 – Municípios de grande porte com 500 a 900 mil habitantes

 NE SUD TOTAL

RELIGIOSAS 8 7 15
ASS. SOC./SAÚDE 3 6 9
EDUCACIONAIS 3 5 8
SIND./ASSOC. CL. 5 3 8
ASS. MORADORES 6 2 8
CLUBES SERVIÇO - 2 2
ASS. PAIS MESTR. - - -
GR. JOVENS - - -
ASS. CULT. ESP. - 1 1
DEFESA DIREITOS 1 4 5
DIVERSAS - 4 4
TOTAL 26 34 60
Obs: em municípios desse porte na amostra, só há conselhos nas regiões Sudeste e Nordeste.
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Entidades religiosas

CATÓLICAS/PT. CRIANÇA CATÓLICAS/OUTRAS EVANGÉLICAS ESPÍRITAS RELIGIOSAS EM GERAL TOTAL

 4 9 1 1 - 15

Entidades de atendimento

ABRIGO 7 A 14 ANOS FORM. PROF. CL. MÃES SAÚDE TOTAL

 3 2 1 - 3 9

Instituições educacionais

EDUC. INFANTIL ED. ESP./APAE ED. ESP./ OUTRAS ESCOLAS MUNICIP. ESCOLAS ESTAD. ESC. NÃO ESP. TOTAL

 4 2 2 - - - 8

Sindicatos e associações

SINDICATO TRAB. ASS. CLASSE   PATRONAIS ASS. COM. IND. TOTAL

 - 7 - 1 8

São apenas 10 os conselhos dos municípios desse porte, e apenas duas as regiões em que se localizam. Categorias presentes em 
outros portes não aparecem neste, mas como o número real é muito pequeno não se pode fazer maiores leituras desse dado.

As instituições de cunho religioso representam um quarto do total de entidades. A educação está representada apenas  
pela educação especial e infantil. As associações de classe presentes são as dos advogados, assistentes sociais, psicólogos,  
trabalhadores da área da saúde, da educação e do atendimento à criança e ao adolescente. O item diversos abriga empresas e 
uma loja maçônica.

O grande problema na representação desses conselhos é, mais uma vez, a insuficiência de entidades de defesa de direitos. Em 
um grupo de 60 conselhos, apenas o 5 têm representantes com esse perfil. Entre eles estão o Movimento Nacional de Meninos 
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e Meninas de Rua e fóruns municipais da educação e dos direitos da criança e do adolescente, esses últimos representando 
distorções já comentadas. Percebe-se que as entidades com perfil de defesa de direitos não são valorizadas na composição 
dos conselhos dos direitos.

No caso de conselhos situados em municípios pequenos, pode-se admitir que elas não sejam fáceis de encontrar, mas nos de 
grande porte a sua ausência nos conselhos só pode ser entendida como falta de atenção para sua importância. É claro que o 
papel de todas as instituições presentes no conselho é de defesa dos direitos de toda a população de crianças e jovens, mas as 
que representam um segmento qualquer naturalmente se identificam mais com suas necessidades, enquanto que as de defesa 
de direitos têm perfil voltado para o macro, para o conjunto, daí sua especial relevância na representação da sociedade civil.

Tabela XXVII – Tipos de organizações da sociedade civil por região e porte

XXVII.8 - Municípios metropolitanos com mais de 900 mil habitantes

 NE CO SUL SUD TOTAL

RELIGIOSAS 5 - 1 4 10
ASS. SOC./SAÚDE - - 1 - 1
EDUCACIONAIS 1 2 2 - 5
SIND./ASSOC. CL. - - - 1 1
ASS. MORADORES - - - - -
CLUBES SERVIÇO - - - - -
ASS. PAIS MESTR. - - - 1 1
GR. JOVENS - - - - -
ASS. CULT. ESP. - - 1 1 2
DEFESA DIREITOS 4 1 3 - 8
DIVERSAS - - - - -
TOTAL 10 3 8 7 28

Obs: não há conselho nos municípios dessa categoria na região Norte.
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Entidades religiosas

CATÓLICAS/PT. CRIANÇA CATÓLICAS/OUTRAS EVANGÉLICAS ESPÍRITAS RELIGIOSAS EM GERAL TOTAL

 1 8 1 - - 10

Entidades de atendimento

ABRIGO 7 A 14 ANOS FORM. PROF CL. MÃES SAÚDE TOTAL

 - - - 1 - 1

Instituições educacionais

EDUC. INFANTIL ED. ESP./APAE ED. ESP./ OUTRAS ESCOLAS MUNICIP. ESCOLAS ESTAD. ESC. NÃO ESP TOTAL

 2 2 - - - 1 5

Sindicatos e associações

SINDICATO TRAB. ASS. CLASSE PATRONAIS ASS. COM. IND. TOTAL

 1 - - - 1

As metrópoles formam um grupo muito pequeno, de apenas sete conselhos, mantido como tal pela expressão populacional de 
seus habitantes, como explicado no item relativo à caracterização do universo. Um dos conselhos não pôde ter sua composição 
não governamental analisada por ter identificado todas as organizações que a compõem apenas por siglas.

Observa-se nos conselhos desse grupo ausência de algumas categorias cuja expressão é importante em municípios de porte 
menor, como associações de moradores e clubes de serviço. Também não constam grupos de jovens e há apenas um caso de 
associação de pais e mestres.

À semelhança da categoria anterior de porte, nas metrópoles as entidades educacionais presentes são apenas as de educação 
infantil e especial que, conforme comentado, apesar de integrantes da política da educação, têm muitos vínculos com outras 
políticas setoriais, especialmente a assistência social.
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Cabe ressaltar que aumenta o percentual das entidades de defesa de direitos sobre o conjunto, o que seria esperado em todos os 
municípios de grande porte. O Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua aparece em quatro dos seis conselhos  
de metrópole com dados aproveitáveis; nos demais têm assento nos conselhos centros de defesa; em um caso, um centro  
da cultura negra. 

Apesar do aumento nítido em relação às outras faixas populacionais, ainda é muito pequeno o percentual de representação 
de entidades de defesa de direitos – elas estão presentes em menos de 30% dos conselhos metropolitanos, em que se 
esperaria sua presença universal.

A seguir são apresentadas duas tabelas com a síntese da representação da sociedade civil nos conselhos dos direitos, com as 
regiões agregadas e os portes agrupados em dois grandes blocos: conselhos de municípios com até 100 mil habitantes, que 
reúnem os situados em municípios de porte pequeno e médio (tabela XXVIII/A) e conselhos de municípios com mais de 100 mil 
habitantes, que compreendem os de grande porte e metropolitanos (tabela XXVIII/B). 

Tabela XXVIII – Perfil institucional da representação não governamental 

A – Municípios com até 100 mil habitantes

PERFIL INSTITUIÇÃO N. %

Religiosas 400 26,22
At. ass. social e saúde 103 6,75
Educacionais 296 19,40
Sind./ass. classe 220 14,42
Ass. moradores 223 14,62
Clubes de serviço 72 4,72
Ass. pais e mestres 45 2,95
Grupos de jovens 26 1,70
Ass. cult. esportivas 20 1,31
Defesa de direitos 22 1,44
Diversos 98 6,42
TOTAL 1525 100,00
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Tabela XXVIII – Perfil institucional da representação não governamental 

B – Municípios com mais de 100 mil habitantes

PERFIL INSTITUIÇÃO N. %
Religiosas 112 19,37
At. ass. social e saúde 74 12,80
Educacionais 119 20,58
Sind./ass. classe 82 14,18
Ass. moradores 85 14,70
Clubes de serviço 21 3,63
Ass. pais e mestres 6 1,03
Grupos de jovens 13 2,24
Ass. cult. esportivas 16 2,76
Defesa de direitos 29 5,01
Diversos 21 3,63
TOTAL 578 100,00

As tabelas deixam bastante perceptíveis as semelhanças e as diferenças. Há categorias com percentuais quase idênticos, como 
associações de moradores e sindicatos e associações de classe – embora, neste caso, como visto, haja variações quanto ao tipo 
em função do porte.

O mesmo ocorre com a categoria das instituições de natureza educacional, que no conjunto apresenta resultado quase igual nos 
conselhos dos municípios maiores e menores, mas cujo interior apresenta peculiaridades já analisadas, como a presença de rede 
pública na composição não governamental mais evidente nos conselhos de municípios menores, e presença exclusiva das áreas 
de educação infantil e especial nos municípios com mais de 500 mil habitantes e nas metrópoles.

As entidades religiosas apresentam maior incidência proporcional nos conselhos de municípios pequenos; já as de atendimento 
assistencial e de saúde não caracterizadas como de cunho religioso têm maior presença nos grandes. Os clubes de serviço e 
associações de pais e mestres também são percentualmente mais expressivos nos conselhos de cidades pequenas e médias, 
ocorrendo o contrário com associações culturais e esportivas. É nas entidades de defesa de direitos que se revela maior a diferen-
ça entre os dois grupos, apesar dos pequenos percentuais apresentados por ambos, já comentados.
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E.�. Perfil profissional dos conselheiros dos direitos

�. Requisitos de perfil

Pensar a formação de conselheiros significa pensar em um conjunto de conhecimentos e habilidades exigidos para o exercício 
de seu papel nos conselhos. A abordagem dessa questão parte de algumas considerações preliminares. A primeira é a de que 
alguns requisitos são universais e devem ser apresentados por todos os conselheiros e outros constituem conhecimentos ou 
habilidades específicas que podem estar distribuídos entre eles. 

Outra consideração é a de que há requisitos que são condições para a entrada no conselho e que, portanto, devem se  
constituir em critérios para escolha dos representantes; há, por outro lado, requisitos que podem ser objeto de processos 
de formação continuada ao longo do exercício da função. Essa distinção contribui para abordar o potencial e os limites dos 
processos de capacitação.

Pode-se dizer também que, embora a todos os conselheiros caiba participar da formulação, do controle e da avaliação da  
política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, desempenhando as diversas atividades necessárias para tal, 
existem papéis específicos que cabem aos representantes de governo e das organizações não governamentais, que implicam 
exigências distintas.

 A análise dessa questão, neste relatório, parte dos requisitos definidos pelos próprios conselhos para em seguida mostrar em 
que medida eles são incorporados na composição das representações de governo e das organizações não governamentais.

Como visto no item que abordou os critérios para escolha dos representantes, não foram muitos os conselhos que se detiveram 
no perfil dos conselheiros, o que é compreensível no caso dos da sociedade civil, uma vez que eles foram solicitados a refletir 
sobre o perfil das organizações. Entretanto, como também visto, boa parte deles se confundiu nessa questão e respondeu  
sobre o processo de escolha dos conselheiros –  mesmo entre estes, apenas 5,64% definiu requisitos de perfil como parâmetros 
para essa seleção.

Em relação aos conselheiros representantes de governo, o percentual de conselhos que definiu requisitos de perfil foi bem maior 
(18,80%), mas ainda muito baixo, principalmente se considerado que nesse caso houve direcionamento da pergunta para o 
processo de escolha das pessoas e não das organizações.

Outro fator que pode explicar o porquê da maior preocupação com o perfil dos conselheiros governamentais relaciona-se à 
natureza do requisito mais enfatizado, a identidade dos conselheiros com a questão da infância e adolescência, com  
50 menções. Fundamental para todos os conselheiros, entende o senso comum que os representantes da sociedade civil 

E
FORMAÇÃO DE CONSELHOS
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certamente a têm, uma vez que já atuam na área. Nessa direção a experiência de trabalho nessa política, enfatizada por 44 
conselhos, aparece como critério complementar ao anterior – se há interesse, provavelmente existe algum tipo de inserção.

Associado à idéia da identidade, o compromisso com a defesa dos direitos da criança e do adolescente aparece como o 
critério universal de escolha de todos os conselheiros, pressuposto básico para ingresso nos conselhos.

O poder decisório foi apontado como um fator desejável para escolha dos representantes governamentais por cerca de 1/3 dos 
conselhos que se detiveram no seu perfil; não foi considerado significativo para os conselheiros da sociedade civil, pelo fato de 
que as organizações já indicam para os conselhos os dirigentes ou pessoas com amplas condições de acesso a eles, ou garantem 
autonomia aos seus representantes.

Percebe-se alguns estereótipos nessas concepções, sem dúvida em parte apoiados pela realidade, mas distantes de refleti-la 
por inteiro. Não se pode tomar como certa a identidade de todos os representantes não governamentais com o conjunto  
dos direitos assegurados à criança e ao adolescente, e é sabido que muitas organizações da sociedade civil se ressentem de 
estruturas pesadas que tornam pouco ágeis seus processos decisórios.

A preocupação com a formação de conselheiros envolve um número de conselhos muito maior do que os 18 que citaram a  
competência técnica como requisito de perfil; este é um tipo de requisito que pode ser atingido por meio de processos de  
formação continuada. Outros componentes de perfil lembrados pelos conselhos foram a disponibilidade e a vontade de  
contribuir, com 13 menções cada, e, com 10 menções, as características de responsabilidade e idoneidade, requisitos para o 
exercício de qualquer função.

Dez conselhos elencaram aspectos ligados à situação funcional: escolaridade mínima de primeiro grau, vínculo funcional efetivo, 
tempo mínimo de seis meses no cargo e assiduidade no emprego. 

Os conselheiros governamentais desempenham um papel complexo na medida em que lhes cabe transmitir ao conselho 
o pensamento do governo e levar a este as idéias do conselho. Para conseguir cumpri-lo com eficiência, precisam ter boas 
condições de domínio técnico e de articulação político-institucional. É preciso que conheçam o ECA, que conheçam a realidade 
local e saibam conectar as prioridades que esta indica ao trabalho das instituições que compõem a rede de atendimento à crian-
ça e ao adolescente, aí incluído o órgão que representam.

O representante da saúde, por exemplo, deve conhecer os dados do município relativos à taxa de mortalidade, controle de óbitos 
de recém nascidos, atendimento pré-natal, desnutrição etc. Deve saber quais os problemas relevantes que atingem as crianças e 
adolescentes merecedores de atenção também da saúde, tais como drogadição, gravidez precoce e outros. Deve conhecer qual a 
cobertura que o município oferece – incluída a atenção não governamental – qual a demanda não atendida e quais as medidas 
para enfrentar o possível déficit. Deve conhecer os dados do orçamento municipal e de outras fontes de financiamento da saúde. 
De posse desses conteúdos, ele se qualifica como interlocutor técnico representante da saúde perante os colegas conselheiros. 
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Quando o conselheiro não é a maior autoridade da pasta, a sua qualificação como interlocutor político depende do seu acesso a 
ela, do seu grau de autonomia, em suma de poder falar em nome da pasta.

Sem adotar postura defendida, os conselheiros governamentais devem colher elementos para argumentação e defesa das 
decisões de governo dentro do conselho. Nessa direção, cabe chamar a atenção para a importância da atuação articulada 
dos representantes de governo, exigência esta que evidencia a relevância da composição paritária.

Igual empenho devem ter os conselheiros governamentais no processo de convencimento dos dirigentes e atores  
governamentais pertinentes quanto aos fundamentos que sustentam as resoluções e encaminhamentos propostos 
pelos conselhos.

O caminho que os conselheiros governamentais percorrem, do governo para o conselho e vice-versa, os não governamentais 
devem percorrer em relação ao conjunto das instituições que integram o segmento que representam e, tão importante quanto, 
à população em geral.

A complexidade do papel dos conselheiros não governamentais reside principalmente no fato de que a legitimidade de 
sua representação exige a comunicação permanente com as suas bases. Embora não lhes caiba com exclusividade esse 
papel, que é do conselho como um todo, eles são um canal privilegiado para expressão da voz e da vontade popular.

 

�. Perfil profissional dos representantes governamentais

A análise do perfil profissional dos representantes dos órgãos de governo nos conselhos procurou identificar se está atendido o 
requisito de poder decisório. As tabelas XXIX e XXIX/A identificam essa variável para os cargos da prefeitura.

É evidente que os assentos nos conselhos ocupados pelos conselheiros governamentais refletem o espaço ocupado pelos órgãos 
que representam; entretanto, observa-se diferenças nos respectivos números, pelo fato de nem sempre os cargos terem sido 
identificados nos questionários.

Tomado o conjunto da composição governamental, observa-se que se, como já visto, mais de 90% dos assentos governamentais 
cabem às prefeituras, os cargos de direção representam apenas pouco mais da metade. Ou seja, um requisito definido como 
dos mais importantes para os conselheiros governamentais, o poder decisório, é apresentado por somente 55% deles.
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Tabela XXIX/A – Percentuais de cargos de direção na composição governamental

ÓRGÃOS N %

CARGOS DE DIREÇÃO 1122 55,48
OUTROS CARGOS 764 37,68
SUBTOTAL PREFEITURA 1886 93,26  
OUTRAS ESFERAS/PODERES 136 6,71  
TOTAL 2022 100,00

Tabela XXIX – Distribuição dos conselheiros governamentais por esfera de inserção  
e tipo de cargo, de acordo com o porte dos municípios

                                              P. EXECUTIVO/ PREFEITURA                         PODER EXECUTIVO PODER PODER TOTAL

 CARGOS DE DIREÇÃO OUTROS CARGOS      ESTADO      UNIÃO LEGISLATIVO JUDICIÁRIO  

PEQ 1A 180 147 18           10 1    356
PEQ 1B 167 115 5           7  -    294
PEQ 2 228 164 18           22 6    438
MED 224 129 7           9 3    372
GDE 1 120 76 6           7 1    210
GDE 2 139 111 6           8  -    264
GDE 3 41 15 1           -  -    57
MET 23 7  -           1  -    31
SUBTOTAL 1122 764 61          64 11 
TOTAL                                                      1886                                                                                      136 2022
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As tabelas XXIX/A 1 a 8 apresentam os mesmos dados com os percentuais identificados para cada faixa de porte populacional. Se 
agrupados em dois grandes grupos, tem-se que a média de assentos governamentais ocupados por dirigentes municipais é 
de 54,90% para os conselhos dos municípios até 100 mil habitantes e de 63,97% para os com mais de 100 mil.

A curva de crescimento não é constante. Os conselhos dos municípios com menos de 10 mil habitantes, com a metade dos  
assentos governamentais ocupados por dirigentes municipais, são os que têm o menor percentual de cargos de direção. São 
seguidos de perto pelo grupo da terceira e da sexta faixas populacionais, ambos com 52% de cargos de direção na metade 
governamental. Um pouco melhor situados encontram-se os conselhos dos municípios de 10 a 20 mil habitantes e de 100 a  
200 mil, com 57% dos assentos ocupados por pessoas que ocupam cargos de direção nas respectivas prefeituras.

Em seguida situam-se os conselhos dos municípios de porte médio em patamar ligeiramente superior, com 60% de dirigentes. 
E, na ponta, os municípios com mais de  500 mil e metropolitanos, ambos com mais de 70% de dirigentes. 

Sem dúvida a presença de dirigentes nos conselhos é um indicador da valorização dessa instância pelo poder executivo,  
do reconhecimento do conselho como interlocutor necessário na arena decisória da política pública. De que forma a 
pressão da sociedade civil organizada, refletida no perfil e no status das organizações não governamentais que ocupam a outra 
metade dos conselhos, influi nessa composição governamental, ou que outros fatores têm peso, é matéria a ser aprofundada  
em outros estudos.

Tabela XXIX/A – Percentuais de cargos de direção na composição governamental

1. Municípios de pequeno porte com até 10 mil habitantes

ÓRGÃOS N %

CARGOS DE DIREÇÃO 180 50,56
OUTROS CARGOS 147 41,29
SUBTOTAL PREFEITURA 327 91,85
OUTRAS ESFERAS/PODERES 29 8,14
TOTAL 356 100,00
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Tabela XXIX/A – Percentuais de cargos de direção na composição governamental

2. Municípios de pequeno porte com 10 a 20 mil habitantes
 
ÓRGÃOS N %

CARGOS DE DIREÇÃO 167 56,80
OUTROS CARGOS 115 39,11
SUBTOTAL PREFEITURA 282 95,59  
OUTRAS ESFERAS/PODERES 12 4,08  
TOTAL 294 100,00

Tabela XXIX/A – Percentuais de cargos de direção na composição governamental

3. Municípios de pequeno porte com 20 a 50 mil habitantes

ÓRGÃOS N %

CARGOS DE DIREÇÃO 228 52,05
OUTROS CARGOS 164 37,44
SUBTOTAL PREFEITURA 392 89,49
OUTRAS ESFERAS/PODERES 46 10,50
TOTAL 438 100,00

Tabela XXIX/A – Percentuais de cargos de direção na composição governamental

4. Municípios de porte médio com 50 a 100 mil habitantes

ÓRGÃOS N %

CARGOS DE DIREÇÃO 224 60,21
OUTROS CARGOS 129 34,67
SUBTOTAL PREFEITURA 353 94,89  
OUTRAS ESFERAS/PODERES 19 5,10
TOTAL 372 100,00
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Tabela XXIX/A – Percentuais de cargos de direção na composição governamental

5. Municípios de grande porte com 100 a 200 mil habitantes

ÓRGÃOS N %

CARGOS DE DIREÇÃO 120 57,14
OUTROS CARGOS 76 36,19
SUBTOTAL PREFEITURA 196 93,33  
OUTRAS ESFERAS/PODERES 14 6,66  
TOTAL 210 100,00

Tabela XXIX/A – Percentuais de cargos de direção na composição governamental

6. Municípios de grande porte com 200 a 500 mil habitantes

ÓRGÃOS N %

CARGOS DE DIREÇÃO 139 52,65
OUTROS CARGOS 111 42,04
SUBTOTAL PREFEITURA 250 94,69  
OUTRAS ESFERAS/PODERES 14 5,30  
TOTAL 264 100,00

Tabela XXIX/A – Percentuais de cargos de direção na composição governamental

7. Municípios de grande porte com 500 a 900 mil habitantes

ÓRGÃOS N %

CARGOS DE DIREÇÃO 41 71,92
OUTROS CARGOS 15 26,31
SUBTOTAL PREFEITURA 56 98,24  
OUTRAS ESFERAS/PODERES 1 1,75  
TOTAL 57 100,00
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Tabela XXIX/A – Percentuais de cargos de direção na composição governamental

8. Municípios metropolitanos com mais de 900  mil habitantes

ÓRGÃOS N %

CARGOS DE DIREÇÃO 23 74,19
OUTROS CARGOS 7 22,58
SUBTOTAL PREFEITURA 30 96,77  
OUTRAS ESFERAS/PODERES 1 3,22  
TOTAL 31 100,00

Uma análise mais detida da composição dos cargos de direção evidencia peculiaridades com nítida influência do tamanho 
dos municípios. A tabela XXX apresenta a distribuição dos cargos de direção, ocupados em sua maioria por duas categorias de 
dirigentes: os secretários municipais e os diretores de departamento ou coordenadores de grandes programas, com mais 
de 35% de peso percentual cada.

Longe disso, mas com percentuais expressivos, situam-se assessores técnicos de gabinete e dirigentes da área educacional,  
diretores de escola e supervisores de ensino, presença também forte nos conselhos dos direitos.  Em 43   conselhos há  
representação de vice-prefeitos, chefes de gabinete dos prefeitos ou primeiras damas, todos atores expressivos do circuito 
decisório local.
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Tabela XXX – Distribuição dos representantes da prefeitura com cargos de direção por porte

 SECRETÁRIOS MUNICIPAIS VICE-PREFEITOS DIRETORES DEPTO, DIRETORES ASSIST. TÉCNICOS TOTAL
 1as. DAMAS CHEFES COORD. PROGR. SUPERVRS ESCOLAS  GABINETE
 DE GABINTE

PEQ 1A 78 7 53 31 11 180
PEQ 1B 89 8 50 13 7 167
PEQ 2 83 9 94 24 18 228
MED 85 6 83 20 30 224
GDE 1 21 6 66 13 14 120
GDE 2 37 3 62 10 27 139
GDE 3 8 2 11 - 20 41
MET 10 2 4 - 7 23
TOTAL 411 43 423 111 134 1122
% 36,63 3,83 37,70 9,89 11,94 100,00

Agrupados os conselhos dos municípios a partir do corte populacional, evidenciam-se algumas diferenças expressivas, como 
mostram as tabelas XXXI A e B. Embora o peso percentual dos cargos de direção seja maior nos municípios maiores, 
quando se identificam os cargos percebe-se que as autoridades máximas, os secretários municipais, estão proporcional-
mente mais presentes nos conselhos dos municípios menores do que nos maiores: no primeiro grupo representam 40,9% 
do total dos cargos de direção e no segundo apenas 23,5%. Neste grupo crescem, comparativamente, os grupos dos diretores de 
departamento e de assessores técnicos de gabinete, que somados representam 42% nos municípios com até 100 mil habitantes 
e 65% nos de população acima dessa faixa.
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Tabela XXXI – Distribuição dos representantes da prefeitura com cargos de direção 

XXXI-A – Municípios com até 100 mil habitantes

CARGOS/FUNÇÕES N %

Secretários municipais 335 40,90
Vice prefeitos / 1as damas / Chefes gabinete 30 3,66
Diretores de depto / Coords. programa 280 34,18
Diretores de escola / Supervisores 88 10,74
Assessores técnicos de gabinete 66 8,00
TOTAL 799 100,00

XXXI-B – Municípios com mais de 100 mil habitantes

TIPOS DE CARGO/FUNÇÕES N %

Secretários municipais 76 23,52
Vice prefeitos / 1as damas / Chefes gabinete 13 4,02
Diretores de depto / coords. programa 143 44,27
Diretores de escola / supervisores 23 7,12
Assessores técnicos de gabinete 68 21,05
TOTAL 323 100,00

A análise dos cargos não de direção ocupados pelos representantes das prefeituras também traz dados interessantes. Observa-se 
em muitos casos a identificação da profissão e não do tipo de inserção funcional. Como mostram as tabelas XXXII e seguintes, 
entre os conselheiros governamentais sem cargos de direção, 75% possuem cargos técnicos.

A formação escolar de nível superior não deve ser critério para escolha dos conselheiros, sob risco de se formarem conselhos 
elitistas que deixem de incorporar lideranças expressivas da área, mas estas têm seu espaço privilegiado na representação não 
governamental do conselho. Nesse sentido, é interessante observar uma maioria de conselheiros com profissões de nível  
universitário representando os governos.
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As suas profissões são variadas e, como se pode perceber, algumas por natureza mais próximas dos conteúdos da infância e 
adolescência que outras. Mesmo estas representam um fator importante de qualificação no quesito competência técnica,  
assegurando bases de referência para processos de capacitação.

Tabela XXXII – Conselheiros representantes das prefeituras sem cargos de direção,  
por profissão, de acordo com o porte populacional dos municípios

 PEQ 1A PEQ 1B PEQ 2 MED GDE 1 GDE 2 GDE 3 MET TOTAL

Assistentes sociais 20 33 44 24 19 36 1 1 178
Professores 16 20 41 12 5 8 3 - 105
Advogados/procuradores 9 6 16 21 14 20 1 3 90
Admin/eng/econ/tesour/cont 14 7 11 19 9 8 3  71
Médicos/enfermeiros 15 10 15 4 3 8 3 1 59
Educadores/pedagogos 2 4 4 9 8 6 3 2 38

Psicólogos 5 - 6 4 4 11 - - 30
Jornalistas - - - - 1 2 - - 3
TOTAL CARGOS TÉCNICOS 81 80 137 93 63 99 14 7 574   

Auxiliar administrativo 39 26 19 31 12 10 1 - 138
Agentes soc/aux. enf./monit. 15 5 7 1 1 1 - - 30
Outros administrativos  11 3 1 3 - 1 - - 19
Guarda municipal 1 1 - 1 - - - - 3
TOTAL OUTROS CARGOS 66 35 27 36 13 12 1 - 190
TOTAL GERAL 147 115 164 129 76 111 15 7 764

Outros administrativos: auxiliar de serviços gerais, recepcionista, telefonista, motorista etc.

Agrupando-se os dados relativos aos conselhos dos municípios de porte pequeno e médio, até 100 mil habitantes, observa-se 
que neles o percentual dos cargos técnicos é proporcionalmente menor do que nos conselhos dos municípios de porte  
grande e metropolitanos, em que quase 90% dos conselheiros governamentais possuem profissões de nível superior  
(tabelas XXXII.1-A e B).
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Tabela XXXII.1 – Profissões dos conselheiros das prefeituras sem cargos de  
direção por porte agregado

A – Municípios com até 100 mil habitantes

TIPOS DE CARGO N %
Cargos técnicos 391 70,45
Cargos administrativos/outros 164 29,54
TOTAL 555 100,00

B – Municípios com mais de 100 mil habitantes

TIPOS DE CARGO N %
Cargos técnicos 183 87,55
Cargos administrativos/outros 26 12,44
TOTAL 209 100,00

A profissão com maior representação percentual entre os técnicos das prefeituras sem cargo de direção é a de assistente social, 
com pouco mais de 30%. Em seguida vem a dos professores, que agregada à dos educadores chega a praticamente 25% do total 
desse grupo. A tabela XXXII.2 mostra que também são expressivas as presenças de profissionais ligados às áreas jurídica, de  
orçamento e finanças e de saúde. No grupo dos “outros cargos”, o dos auxiliares administrativos é o maior, perdendo apenas 
para o dos assistentes sociais em números absolutos.

Esses dados naturalmente refletem o que já foi observado em relação aos órgãos governamentais quanto à presença nos  
conselhos das políticas sociais mais relevantes para o atendimento dos direitos da criança e do adolescente e das  
áreas-meio fundamentais para encaminhamento de questões.
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Como visto, os conselheiros governamentais que representam outras esferas de governo e outros poderes representam pouco 
menos de 7% do total da metade governamental nos conselhos dos direitos (tabela XXIX-A). Já foi bastante abordada a questão 
da impropriedade de sua presença em espaço que caberia apenas às prefeituras ocupar; apenas a título de ilustração, segue a 
relação de cargos, funções ou patentes dos seus membros:

  Poder Legislativo (64): 
 •  sessenta vereadores e quatro assessores parlamentares;

  Poder Judiciário (11):  
  •  um juiz, dois assistentes sociais, oito escrivães;

  Poder Executivo / esfera estadual ou federal de governo (61): 
  •  seis representantes do Ministério Público: quatro promotores e dois não identificados; 
  • dois representantes de secretarias estaduais: um da saúde e um da educação, com cargos não identificados;

Tabela XXXII.2 – Distribuição dos cargos técnicos e outros dos conselheiros representantes  
da prefeitura por profissão

PROFISSÃO N %

Assistentes sociais 178 31,01
Professores 105 18,29
Advogados/procuradores 90 15,67
Admin/eng/cont/tesour/economistas 71 12,36
Médicos/enfermeiros 59 10,27
Educadores/pedagogos 38 6,62
Psicólogos 30 5,22
Jornalistas 3 0,52
TOTAL CARGOS TÉCNICOS 574 100,00

 N %

Auxiliar administrativo 138 72,63
Agentes soc/aux. enf./monitores 30 15,78
Outros administrativos 19 10,00
Guarda municipal 3 2,30
TOTAL OUTROS CARGOS  190 100,00
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 •  trinta e três representantes da Polícia Militar: entre os identificados, seis são coronéis, cinco majores, quatro tenentes, três   
    capitães, dois sargentos e um soldado. Sete foram identificados simplesmente como comandantes. 
 •  dezessete representantes da Polícia Civil: quatro delegados, dois investigadores, dois escrivães e demais não identificados; 
  • três representantes de delegacias regionais do Ministério do Trabalho.

�. Perfil profissional dos representantes não-governamentais

A visualização do perfil dos representantes das organizações não governamentais nos conselhos dos direitos é muito complexa, 
pelas diferentes formas como eles se definiram, ora a partir de sua formação profissional ou tipo de ocupação, ora pelo vínculo 
com a organização que representam.

Organizadas a partir de lógicas diversas, as categorias em que foram agrupados os conselheiros não são exclusivas. Muitos 
conselheiros provavelmente pertencem a mais de uma, como por exemplo um advogado dirigente de entidade, uma assistente 
social voluntária, um trabalhador rural líder comunitário ou dirigente sindical etc. Importa saber que a forma como estão  
identificados neste relatório (tabela XXXIII) é a forma como se identificam nos próprios conselhos, mesmo que não se saiba 
qual o fator preponderante nessa classificação.

Como ocorreu em relação aos conselheiros governamentais, não há coincidência dos números relativos a conselheiros e  
organizações, pela discrepância dos dados disponíveis para ambos. Houve casos em que a instituição foi identificada e não houve 
resposta quanto ao perfil profissional de seu representante; houve também a situação contrária: casos de organizações não  
identificadas com identificação de perfil dos respectivos representantes9.

9 Observam-se assim situações como a dos conselhos dos municípios do tipo “pequeno 1B”, em que os dados são muito próximos (350 representantes para 355 organiza-
ções) e outras em que eles se distanciam, quer predominando o número de representantes, como nos conselhos de municípios de tipo “pequeno 1A” (387 perfis para 359 
organizações), quer predominando o número de organizações, como nos conselhos dos municípios de tipo “pequeno 2” (441 perfis em universo de 509 organizações).
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Tabela XXXIII – Profissões e ocupações dos representantes da sociedade civil

Profissões e ocupações N

Dirigentes de ONGs 370
Membros/funcionários de ONGs 176
Professores 295
Educadores 104
Diretores de escola 44
Assistentes sociais 121
Advogados 103
Econ./tesours/contads/administrs/engs 49
Psicólogos 47
Médicos/enfermeiros 32
Terap. ocup./fonoaudiólogos 14
Sociólogos 6
Donas de casa 76
Aposentados 69
Voluntários 61
Estudantes 24
Comerciantes 89
Empresários 47
Religiosos 107
Sindicalistas 40
Dirigentes de órgãos de classe 31
Funcionários públicos 48
Auxiliares administrativos 37
Trabalhadores rurais 34
Agentes de saúde/aux.enfermagem 33
Monitores 15
Líderes comunitários 26
Policiais (militares, 15 / civis, 7) 22
Bancários 18
SUBTOTAL (2138)
Outras (vide texto) 47
TOTAL 2185
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Foram agrupadas na categoria “Outras” as profissões e ocupações com número muito pequeno de casos, a saber: autônomos e 
operários não especificados, com cinco menções cada; cabeleireiros com quatro; eletricistas, marceneiros, mecânicos, motoristas 
e seguranças com três cada; e, com apenas uma, as seguintes: artesão, biólogo, corretor, despachante, esportista, farmacêutico, 
químico, tabelião, técnico em informática, recepcionista, telefonista, bombeiro, ferroviário, pintor, soldador, vidraceiro,  
metalúrgico, serralheiro.

A análise que se pode fazer desses dados é de ordem diferente da que se fez para os conselheiros governamentais, pois são 
outros os requisitos de perfil; para os representantes da sociedade civil organizada, o poder decisório não se configura como 
variável de peso, conforme comentado. E a capacidade técnica deve ser lida de forma associada à inserção na comunidade, 
pois pode-se ter conselheiros com formação ou tipo de trabalho distantes da problemática da infância e adolescência, mas que 
são lideranças comunitárias expressivas cuja participação pode vir a somar muito nos conselhos.

A fim de verificar o peso percentual dessas categorias na metade não governamental dos conselhos foram feitos alguns 
agrupamentos; observa-se que os dirigentes, membros ou funcionários de entidades formam a categoria de maior peso 
percentual, com 25,5% do total. Em seguida vêm os professores, educadores e diretores de escola, que representam 20,7% e as 
outras profissões de nível superior, com 17,39% do total. Somando-se às anteriores a categoria que agrega os voluntários, donas 
de casa, aposentados e estudantes, tem-se praticamente 3/4 da representação não governamental nos conselhos.

Algumas categorias permaneceram isoladas, pela especificidade do segmento a que se referem. Cabe chamar a atenção para o 
grupo dos funcionários públicos – não se pode a priori avaliar como não pertinente sua inserção nos conselhos dos direitos como 
se fez em relação a órgãos públicos na representação não governamental, pois pode ser válido que um membro atuante de 
organização da sociedade civil, que coincidentemente ocupe cargo não diretivo em órgão público, participe do conselho. Mas 
deve ser verificado caso a caso se não se configura possível conflito de interesses e feito esforço coletivo de perceber sua figura 
associada exclusivamente à representação da sociedade civil.

A tabela XXXIII.1 traz a relação das profissões e ocupações agregadas; não foi elaborado percentual para a categoria “outros” 
pela diversidade de casos que a compõem.
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Tabela XXXIII.1 – Profissões e ocupações dos representantes da sociedade civil por categorias agrupadas

Profissões e ocupações N %

Dirigentes/membros e funcionários ONGs 546 25,53
Professores/educadores/diretores escola 443 20,72
Outras profissões de nível superior 372 17,39
Voluntários, donas casa, aposent., estudt. 230 10,75
Empresários e comerciantes 136 6,36
Religiosos 107 5,02
Sindicalistas e dirigentes de órgãos de classe 71 3,32
Funcionários públicos 48 2,24
Agentes saúde/aux. enf./monitores 48 2,24
Auxiliares administrativos 37 1,73
Trabalhadores rurais 34 1,59
Líderes comunitários 26 1,21
Policiais 22 1,02
Bancários 18 0,84
Subtotal 2138 100,00
Outras 47 -
TOTAL 2185 -

As tabelas XXXIV A e B apresentam a distribuição dos tipos de profissão e ocupação dos conselheiros não governamentais de 
acordo com o porte dos municípios em que se inserem os conselhos dos direitos, agrupados os de pequeno e médio porte, até 
100 mil habitantes, e os de mais de 100 mil (grandes) e metropolitanos.

Os dirigentes e membros de entidades e o grupo dos educadores obtiveram percentuais muito próximos, embora um pouco 
maiores no dos conselhos dos municípios de grande porte. A grande diferença encontra-se nos outros profissionais de nível  
superior que pontuam 13,8% nos conselhos de municípios de porte pequeno e médio e 26,7%, praticamente o dobro,  
nos maiores.

O grupo dos religiosos mostra-se mais forte nos conselhos das cidades pequenas; o peso dos voluntários e assemelhados  
também decresce, mas não muito, com o aumento do porte dos municípios, o mesmo ocorrendo com empresários e  
comerciantes. Já o peso dos sindicalistas e, como era de se esperar, o dos trabalhadores rurais, cai expressivamente nos  
conselhos das cidades maiores.
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Tabela XXXIV – Profissões e ocupações dos representantes da sociedade por porte

A – Municípios de porte pequeno e médio com até 100 mil habitantes

 PEQ 1A PEQ 1B PEQ 2 MED TOTAL %

Dirigentes/membros/func. ONGs 72 75 108 129 384 24,69
Professores/educad/dir. escolas 86 77 90 62 315 20,25
Outras profissões de nível superior 34 42 73 67 216 13,89
Volunt/ aposent./dna casa/ estud. 61 43 47 28 179 11,51
Empresários e comerciantes 29 26 26 24 105 6,75
Religiosos  20 31 29 10 90 5,78
Sindicalistas e dir. órg. classe 14 15 22 17 68 4,37
Funcionários públicos 10 16 12 3 41 2,63
Ag. saúde/aux.enf./monitores 11 8 5 4 28 1,80
Auxiliares administrativos 18 2 8 10 38 2,44
Trabalhadores rurais 11 10 12 - 33 2,12
Líderes comunitários 8 3 8 4 23 1,48
Policiais 12 1 4 4 21 1,35
Bancários 5 5 1 3 14 0,90
TOTAL 391 354 445 365 1555 100,00
Obs: não foi incluída a categoria “outras” neste quadro.
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B – Municípios de porte grande com mais de 100 mil habitantes e metropolitanos

 GDE 1 GDE 2 GDE 3 MET TOTAL %

Dirigentes/membros/func. ONGs 82 65 13 2 162 27,78
Professores/educ/dir. escolas 50 47 13 18 128 21,95
Outras profissões de nível superior 49 83 11 13 156 26,75
Voluntários/ aposent./lar/estud. 20 25 5 1 51 8,74
Empresários e comerciantes 17 12 1 1 31 5,31
Religiosos  6 9 1 1 17 2,91
Sindicalistas e dir. órg. classe 1 1 1 - 3 0,51
Funcionários públicos 5 1 - 1 7 1,20
Ag.saúde/aux.enf./monitores 4 4 - 1 9 1,54
Auxiliares administrativos 6 4 - - 10 1,72
Trabalhadores rurais 1 - - - 1 0,17
Líderes comunitários 1 1 1 - 3 0,51
Policiais - - - 1 1 0,17
Bancários 1 1 1 1 4 0,69
TOTAL 243 253 47 40 583 100,00

Obs: não foi incluída a categoria “outras” neste quadro.

E.�. Capacitação

1. Processos e conteúdos

Em um mundo de grande complexidade e extraordinária rapidez de mudanças, a educação continuada tem sido entendida 
como um processo necessário a todos os profissionais para que possam desempenhar suas atribuições com competência. O fato 
de as instâncias de gestão participativa de políticas públicas serem relativamente recentes no cenário institucional brasileiro 
torna ainda mais relevantes os processos de capacitação, que se constituem em espaços privilegiados de construção do 
papel de conselheiro.

Cerca de 60% dos municípios-sede dos conselhos pesquisados recebem apoio do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Conanda ou dos conselhos dos direitos de seus estados para realizarem atividades de capacitação. A tabela XXXV 
ilustra esse processo que, como se pode observar, está igualmente direcionado para conselheiros tutelares e dos direitos e, além 
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de canalizado para fóruns e conferências, financia outras atividades, como reuniões ampliadas, encontros para discussão  
de conteúdos temáticos específicos, elaboração de material didático e publicações, todos itens importantes para a formação  
dos conselheiros.

A seguir, as tabelas XXXVI e XXXVI-A mostram que é ligeiramente maior o número de prefeituras que não promoveu 
nenhuma atividade de capacitação de conselheiros dos direitos no ano focalizado pela pesquisa, em relação do número de 
prefeituras que atuaram nesse sentido. Aquelas representam 51% do total e estas, 47%, percentual que cai para 40,5% se  
consideradas apenas as atividades realizadas no próprio município. Algumas prefeituras referiram-se a apoio para alguns  
conselheiros participarem de cursos em outro local, da simples dispensa de ponto de funcionários ao transporte ou  
financiamento da estadia.

Espera-se dos gestores municipais comprometidos com a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescen-
te que invistam na capacitação dos conselheiros.

Tabela XXXV – Tipos de atividades de formação realizadas com apoio do Conanda e de 
Conselhos Estaduais da Criança e do Adolescente por porte

 CAPACITAÇÃO CMDCA CAPACITAÇÃO C.TUTELAR FÓRUM ANUAL CONFERÊNCIA DCA OUTRAS SR TOTAL *

PEQ 1A 29 24 13 22 9 - 48
PEQ 1B 35 34 13 17 13 - 57
PEQ 2 39 36 19 26 16 - 68
MED 22 30 16 19 17 - 51
GDE 1 15 15 12 23 12 1 36
GDE 2 9 12 6 8 15 - 30
GDE 3 1 2 1 2 4 - 4
MET 1 1 - 3 4 - 4
TOTAL  151 154 80 120 90 1 298

Obs: O total, que corresponde ao número de conselhos que recebeu apoio para atividades de formação, é menor do que a soma das atividades realizadas, 
pois a resposta pode ser múltipla.
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É fundamental a participação de conselheiros municipais em encontros e conferências regionais, estaduais e de caráter nacional, 
quando for o caso, pela importância estratégica que tais fóruns têm para a consolidação de questões relativas aos direitos da 
criança e do adolescente. Mas elas não substituem a formação da totalidade dos conselheiros, realizada no próprio município, 
com carga horária suficiente para cobrir todos os assuntos pertinentes e periodicamente realimentada com reflexões sobre 
teorias e práticas.

Tabela XXXVI – Municípios por realização de atividades de capacitação de conselheiros dos 
direitos promovidas pelas prefeituras, por porte

 
 COM CAPACITAÇÃO  SEM CAPACITAÇÃO SEM RESPOSTA TOTAL

PEQ 1A 53 39 2 94
PEQ 1B 51 38 3 92
PEQ 2 46 76 2 124
MED 30 43 - 73
GDE 1 25 23 - 48
GDE 2 25 23 2 50
GDE 3 3 7 - 10
MET 2 5 - 7
TOTAL 235 254 9 498

A análise dos percentuais relativos a cada porte populacional permite visualizar que as metrópoles e os municípios de mais 
de 500 mil habitantes são os que apresentam as piores situações, com cerca de 70% dos conselhos não tendo recebido 
nenhum apoio das prefeituras para realização de atividades de capacitação. Claro que esse dado permite uma outra leitura, a de 
que esses conselhos conseguiram recursos de outras fontes para tal finalidade. Porém, é preciso averiguar se não houve um 
distanciamento dos executivos das necessidades do cotidiano desses conselhos. Consideração que, aliás, é pertinente para 
todos eles, dados os expressivos percentuais de conselhos sem apoio das prefeituras dos seus municípios para seus processos de 
formação e aperfeiçoamento.
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Tabela XXXVI-A – Percentuais de municípios com capacitação de conselheiros
dos direitos promovida pelas prefeituras, pelos totais de cada porte

 COM CAPACITAÇÃO SEM CAPACITAÇÃO SEM RESPOSTA TOTAL

PEQ 1A 56,38 41,49 2,13 100,00    
PEQ 1B 55,43 41,30 3,26 100,00    
PEQ 2 37,10 61,29 1,61 100,00    
MED 41,10 58,90 - 100,00    
GDE 1 52,0 47,92 - 100,00    
GDE 2 50,00 46,00 4,00 100,00    
GDE 3 30,00 70,00 - 100,00    
MET 28,57 71,43 - 100,00    
TOTAL 47,18 51,00 1,80 100,00

As tabelas XXXVII e XXXVII-A refletem o que ocorre em relação aos conselhos tutelares, mostrando que também é ligeiramente 
maior (50%) o número de prefeituras que não promoveu nenhuma atividade de capacitação de conselheiros tutelares 
do que o número das que o fez (47%); este percentual também cai quando se consideram somente os processos de capacitação 
ocorridos no próprio município, passando a representar 35% do total. Ou seja, apenas pouco mais de um terço das prefeituras 
realizou atividades de capacitação de conselheiros tutelares no período focalizado pela pesquisa.
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Tabela XXXVII – Municípios por realização de atividades de capacitação de conselheiros tute-
lares promovidas pelas prefeituras, por porte

 COM CAPACITAÇÃO SEM CAPACITAÇÃO SEM RESPOSTA TOTAL

PEQ 1A 39 52 3 94
PEQ 1B 41 48 3 92
PEQ 2 55 67 2 124
MED 35 38 - 73
GDE 1 23 24 1 48
GDE 2 31 16 3 50
GDE 3 6 4 - 10
MET 6 1 - 7
TOTAL 236 250 12 498

Observando-se a distribuição percentual desses dados por porte, vê-se uma  diferença em relação ao que ocorreu com os  
conselhos dos direitos: no caso da formação dos tutelares, os conselhos dos municípios metropolitanos são os que  
apresentam a melhor performance, com quase 86% dos conselheiros tutelares tendo sido alvo de alguma atividade de  
capacitação. São seguidos por duas categorias de grande porte, com mais de 200 e mais de 500 mil habitantes, nas quais cerca 
de 60% ou pouco mais que isso dos conselheiros foi atingido. Nos conselhos dos municípios das outras faixas populacionais, a 
relação é sempre desfavorável, com menos da metade das prefeituras tendo promovido atividades de capacitação.



99

Tabela XXXVII-A – Percentuais de municípios com capacitação de conselheiros tutelares promovida pelas pre-
feituras, pelos totais de cada porte

 COM CAPACITAÇÃO SEM CAPACITAÇÃO SEM RESPOSTA TOTAL

PEQ 1A 41,49 55,32 3,19 100,00    
PEQ 1B 44,57 52,17 3,26 100,00    
PEQ 2 44,35 54,03 1,61 100,00    
MED 47,95 52,05 - 100,00    
GDE 1 47,92 50,00 2,08 100,00    
GDE 2 62,00 32,00 6,00 100,00    
GDE 3 60,00 40,00 - 100,00    
MET 85,71 14,29 - 100,00    
TOTAL 47,38 50,20 2,40 100,00

As atividades de capacitação para os dois tipos de conselheiros são de diversos tipos. No caso dos conselhos dos direitos, 60% das 
atividades foram seminários, fóruns ou encontros e 33% foram cursos de capacitação, caracterizando-se as demais como oficinas 
de trabalho. Em 10 conselhos, foi descrito haver processo de capacitação permanente, em  3 deles realizado à distância. Essa 
distribuição ressalta ainda mais a necessidade de maior investimento em capacitação – os seminários e encontros, em geral 
de curta duração, não substituem cursos de formação propriamente dita.

Para os conselheiros tutelares a distribuição mostra-se mais favorável: os cursos representam 49,6% das atividades de  
capacitação, sendo que em alguns casos existe curso para candidatos também. Outros 44% correspondem a seminários, fóruns 
e encontros, e o restante a oficinas de trabalho. Nove conselhos tutelares receberam supervisão e participaram de processos de 
capacitação permanente. É natural que haja maior concentração de carga horária em treinamento de conselheiros tutelares em 
função da disponibilidade exclusiva que têm para o conselho.

Foram destacadas parcerias realizadas para a capacitação de conselheiros dos direitos e tutelares, com conselhos e  
secretarias estaduais, Ministério Público, Varas da Infância e Juventude, Unicef, diversas universidades (Federal do Paraná, 
Federal de Minas Gerais, Estadual de Santa Catarina, Unesp, PUC do Paraná, PUC de São Paulo, Católica de Pelotas, Unimes), 
Fundação Cepam, a própria Fundação Abrinq, a Telefônica e a Telemig Celular (programa Pró-Conselho), além do programa 
Universidade Solidária.
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Para a formação dos tutelares, além dos supracitados, contribuíram também as associações desses conselheiros dos estados  
de São Paulo e Minas Gerais, noroeste do Paraná e a regional de Caraguá/SP, além do Sesi, da Pastoral do Menor e de uma 
Defensoria Pública.

Os conteúdos das atividades de capacitação realizadas com os conselheiros dos direitos e tutelares abordaram os temas a seguir 
relacionados, observando-se que alguns conselhos mencionaram diversos e outros não trouxeram essa informação.

  Papel dos conselhos – 56

  Estatuto da criança e do adolescente e direitos – 38

   Política de atendimento – 19

   Orçamento, financiamento e fundo – 13

  Sipia – 12

   Gestão social, planejamento e avaliação e ética – 10 

   Elaboração de projetos – 10

   Violência e exploração sexual – 8

   Medidas socioeducativas – 8

  Trabalho infantil – 7

  Violência doméstica – 4

   Relações humanas/motivação – 3

  Drogas – 3

  Família – 2

  Educação – 2 

  Abrigo – 2

  Protagonismo juvenil – 2

  Empreendedorismo – 1
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A seguir, a leitura do foco das atividades voltadas para a formação dos conselheiros tutelares permite observar que os temas são 
quase todos os mesmos dos focalizados na capacitação dos conselheiros dos direitos – o que muda é a ênfase. Os conteúdos  
básicos para ambos (o ECA, o papel dos conselhos e a política de atendimento) receberam número bastante próximo de 
menções; já assuntos mais diretamente relacionados às atribuições específicas de um ou de outro conselho aparecem com peso 
diferente, como seria de se esperar. Assim ocorre com orçamento e fundo, objeto de maior atenção dos conselhos dos direitos 
e Sipia10 , dos tutelares. Ou elaboração de projetos, que nem aparece para os tutelares e recebeu número razoável de menções 
em se tratando dos conselheiros dos direitos. Uma curiosidade: aparece um curso de habilitação para motorista, citado como 
qualificação de conselheiro tutelar para exercício de suas funções11.

  Papel dos conselhos – 51

   Estatuto da criança e do adolescente e direitos – 41

   Política de atendimento – 18

   Orçamento, financiamento e fundo – 2

  Sipia – 30

   Gestão social, planejamento e avaliação e ética – 6

  Elaboração de projetos – 0

   Violência e exploração sexual – 10

   Medidas socioeducativas – 6

  Trabalho infantil – 3

  Violência doméstica - 8

   Relações humanas/motivação - 3 

  Drogas - 8

  Família - 3

10  Sistema de Informação para a Infância e Adolescência
11 A apresentação dos conteúdos das atividades de capacitação dos conselheiros dos direitos foi feita por ordem decrescente de número de citações. Apesar das diferenças 
numéricas, os temas foram apresentados na mesma ordem para as atividades de capacitação dos conselheiros tutelares, a fim de ilustrar de forma mais evidente as 
semelhanças e especificidades.
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  Educação - 2  

   Saúde, DST, sexualidade - 3

  Situações de risco - 3

  Abrigo - 3

  Protagonismo juvenil - 1

  Mídia - 1

  Diversidade e etnia - 1

Percebe-se coerência entre os conteúdos dos processos de capacitação e alguns dos requisitos de perfil dos conselheiros. A maior 
parte dos conselhos definiu conhecimentos de relevância universal e conhecimentos específicos; em alguns casos foram  
abordados conteúdos de gestão social, técnicas de planejamento e, em menor número, até habilidades necessárias aos  
conselheiros para desenvolverem processos de articulação e negociação.

Se para muitos conselhos a capacitação ainda não é uma realidade, e se para aqueles em que ela já ocorreu nem sempre foi  
feita com a amplitude necessária, seja em termos de carga horária ou de temas abordados, pode-se dizer que no conjunto 
observa-se uma boa adequação dos conteúdos programáticos às necessidades dos conselhos, abrangendo marcos de 
referência e contribuições para a prática dos conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente. 
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F.�. Fatores internos

�. Recursos disponíveis

Neste item, são abordados os recursos físicos, materiais, humanos e tecnológicos de apoio disponíveis nos conselhos. Embora 
o foco da pesquisa seja o conselho dos direitos, analisar suas atribuições implica analisar as condições básicas de instalação e 
funcionamento também do conselho tutelar, sem o qual ele tem seu potencial de ação consideravelmente reduzido.

Não se parte do pressuposto da existência de nenhum tipo de relação causal entre melhores instalações ou equipamentos 
mais sofisticados e melhor desempenho, mas cabe reconhecer que alguns recursos são importantes para o funcionamento 
adequado dos conselhos.

Foram levantados itens relativos a instalações, equipamentos e disponibilidade de funcionários – a maioria comum aos dois 
conselhos, alguns vinculados a exigências do tipo de atribuições do conselho tutelar. 

Verificou-se também a proximidade dos conselhos dos direitos com o Sipia, em termos de conhecimento, acesso e utilização  
de dados.

Conselhos dos Direitos

A tabela XXXVIII mostra como se distribuem os recursos pelos conselhos dos direitos, agrupados respectivamente por porte 
populacional (A) e região geográfica (B).

 

F GESTÃO PARTICIPATIVA NOS
CONSELHOS DOS DIREITOS
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Tabela XXXVIII – Recursos disponíveis nos CMDCA

A – Base da informação agregada por porte

  SALA FONE COMPUTADOR ACESSO À INTERNET FAX FUNCIONÁRIOS SR12 

PEQ 1A 25 60 56 46 47 30 20
PEQ 1B 24 57 53 45 32 29 20
PEQ 2 47 68 66 47 48 49 23
MED 41 51 51 35 30 46 7
GDE 1 38 35 33 22 25 32 1
GDE 2 36 40 42 26 32 43 1
GDE 3 8 10 9 6 8 9 -
MET 7 7 7 7 7 7 -
TOTAL 226 328 317 234 229 245 72

12 Esse dado corresponde ao número de conselhos que não assinalaram nenhum dos recursos. Como a questão pedia para serem assinalados os itens disponíveis, a ausência 
de resposta à questão pode indicar ausência de todos os recursos, hipótese que se fortalece com sua concentração nos municípios de pequeno porte.

Tabela XXXVIII – Recursos disponíveis nos CMDCA

B – Base da informação agregada por região 

INFRA-ESTRUTURA N NE CO SUL SUD TOTAL

SALA EXCLUSIVA 12 58 7 46 103 226
LINHA TELEFÔNICA 9 71 12 90 146 328
COMPUTADOR 10 70 13 84 140 317
ACESSO À INTERNET 6 52 10 70 96 234
FAX 7 47 12 67 96 229
FUNCIONÁRIOS 11 59 8 60 107 245
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É muito significativo constatar que nenhum dos itens chegou perto da cobertura total dos 498 conselhos. Metade deles conta 
com apoio de funcionário. Os únicos recursos disponíveis em mais de trezentos conselhos são o telefone e o computador 
(presentes o primeiro em 66% dos conselhos e o segundo em 64%); os demais não atingem sequer a metade dos conselhos 
(47% acessam a internet, 46% têm fax e 45% dispõem de sala exclusiva).

As especificidades regionais, bem como as derivadas do porte populacional dos municípios, são mais bem visualizadas nos 
quadros de percentuais a seguir apresentados, em que cada item é considerado separadamente dos demais. Para a análise dos 
conselhos dos direitos, os casos sem resposta foram intencionalmente expurgados do total nas tabelas organizadas por porte e 
incorporados ao total das tabelas organizadas por região. Isso porque a possibilidade de que a ausência de resposta à questão no 
seu todo corresponda à ausência total de recursos no conselho transforma-se em alta probabilidade quando relativa a um item 
específico. Dessa forma, provavelmente são mais próximos da realidade os percentuais médios mais pessimistas das tabelas 
organizadas de acordo com a região.

A seguir, as tabelas XXXVIII-A.1 e B.1 trazem os dados relativos às instalações físicas dos conselhos, ou mais especificamente, das 
salas colocadas à sua disposição.

Tabela XXXVIII-A.1 – Percentuais de CMDCA com salas de acordo com o porte

 TOTAL DE CONSELHOS (SEM OS SR) NÚMERO DE CONSELHOS QUE POSSUEM SALA % PELO TOTAL DE CONSELHOS 

PEQ 1A 74 25 33,78
PEQ 1B 72 24 33,33
PEQ 2 101 47 46,53
MED 66 41 62,12
GDE 1 47 38 80,85
GDE 2 49 36 73,47
GDE 3 10 8 80,00
MET 7 7 100,00
TOTAL 426 226 53,05
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Tabela XXXVIII-B.1 – Percentuais de CMDCA com salas de acordo com a região

 TOTAL DE CONSELHOS (INCLUI OS SR) NÚMERO DE CONSELHOS QUE POSSUEM SALA % PELO TOTAL DE CONSELHOS 

N 19 12 63,16
NE 115 58 50,43
CO 20 7 35,00
SUL 132 46 34,85
SUD 212 103 48,58
TOTAL 498 226 45,38

Todas as metrópoles e entre 70 a 80% dos municípios grandes possuem sala exclusiva para os conselhos dos direitos, percentual 
que cai progressivamente nos municípios menores, dado este consistente com as diferentes realidades. A região Norte apresenta 
o maior percentual; o Centro-Oeste e o Sul têm os mais baixos, apenas cerca de 35% de seus conselhos conta com esse recurso.

Deve ser considerada, para essa análise, a importância relativa de um espaço de uso exclusivo. Desde que sejam garantidos 
acesso a qualquer momento, local próprio para reuniões e condições adequadas para guarda de material, pode-se imaginar o 
uso compartilhado de um mesmo espaço por mais de um conselho, principalmente nas cidades pequenas.

Já o compartilhamento de espaço com instituição governamental ou não governamental gera embaraços – no primeiro caso, a 
dinâmica cotidiana de funcionamento do órgão em geral impõe restrições ao funcionamento do conselho; no segundo, pode-se 
confundir um espaço paritário com um próprio da sociedade civil. Alguns municípios têm criado casas de conselhos, com espaços 
reservados a cada um e outros comuns, e há relatos de que a convivência pode favorecer a articulação entre conselhos e a 
adoção da ótica da intersetorialidade no enfrentamento de problemas comuns.
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Tabela XXXVIII-A.2 – Percentuais de CMDCA com linhas telefônicas por porte

 TOTAL DE CONSELHOS (SEM OS SR) Nº CONSELHOS COM LINHA TELEFÔNICA % PELO TOTAL DE CONSELHOS 

PEQ 1A 74 60 81,08
PEQ 1B 72 57 79,17
PEQ 2 101 68 67,33
MED 66 51 77,27
GDE 1 47 35 74,47
GDE 2 49 40 81,63
GDE 3 10 10 100,00
MET 7 7 100,00
TOTAL 426 328 76,99

Tabela XXXVIII-B.2 – Percentuais de CMDCA com linhas telefônicas por região

 TOTAL DE CONSELHOS (INCLUI OS SR) Nº  CONSELHOS COM LINHA TELEFÔNICA % PELO TOTAL DE CONSELHOS 

N 19 9 47,37
NE 115 71 61,74
CO 20 12 60,00
SUL 132 90 68,18
SUD 212 146 68,87
TOTAL 498 328 65,86

Apenas entre as metrópoles e municípios maiores de 500 mil habitantes todos os conselhos possuem linhas telefônicas; cerca de 
um quarto dos municípios de 100 a 200 mil habitantes não dispõem desse recurso.

A distribuição da posse de linhas telefônicas é relativamente homogênea entre os conselhos das diversas regiões – com exceção 
do Norte, em que é inferior à média nacional; nas demais regiões o índice varia na casa dos 60 a 70%.

O telefone pode ser definido como bem de primeira necessidade, de grande relevância para os trabalhos do conselho. A 
análise de seu custo-benefício leva à recomendação de que sejam disponibilizados para todos os conselhos dos direitos. O acesso 
a uma linha compartilhada por terceiros é inadequado, em face das características das atribuições dos conselheiros, entre elas, a 
de articulação interinstitucional.
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Tabela XXXVIII-A.3 – Percentuais de CMDCA com computador por porte

 TOTAL DE CONSELHOS (SEM OS SR) NÚMERO DE CONSELHOS  COM COMPUTADOR % PELO TOTAL DE CONSELHOS 

PEQ 1A 74 56 75,68
PEQ 1B 72 53 73,61
PEQ 2 101 66 65,35
MED 66 51 77,27
GDE 1 47 33 70,21
GDE 2 49 42 85,71
GDE 3 10 9 90,00
MET 7 7 100,00
TOTAL 426 317 74,41

Tabela XXXVIII-A.4 – Percentuais de CMDCA com internet por porte

 TOTAL DE CONSELHOS (SEM OS SR) NÚMERO DE CONSELHOS COM INTERNET % PELO TOTAL DE CONSELHOS

PEQ 1A 74 46 62,16
PEQ 1B 72 45 62,50
PEQ 2 101 47 46,53
MED 66 35 53,03
GDE 1 47 22 46,81
GDE 2 49 26 53,06
GDE 3 10 6 60,00
MET 7 7 100,00
TOTAL 426 234 54,93

A seguir, apresentam-se os dados relativos a computador e acesso à internet em seqüência, para facilitar a análise.
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Tabela XXXVIII-B.3 – Percentuais de CMDCA com computador por região

 TOTAL DE CONSELHOS (INCLUI OS SR) NÚMERO DE CONSELHOS COM COMPUTADOR % PELO TOTAL DE CONSELHOS

N 19 10 52,63
NE 115 70 60,87
CO 20 13 65,00
SUL 132 84 63,64
SUD 212 140 66,04
TOTAL 498 317 63,65

Tabela XXXVIII-B.4 – Percentuais de CMDCA com internet por região

 TOTAL DE CONSELHOS (INCLUI OS SR) NÚMERO DE CONSELHOS COM INTERNET % PELO TOTAL DE CONSELHOS

N 19 6 31,58
NE 115 52 45,22
CO 20 10 50,00
SUL 132 70 53,03
SUD 212 196 92,45
TOTAL 498 234 46,99

O computador é uma ferramenta básica da contemporaneidade e pode-se considerar um indicador de desprestígio, para um 
conselho dos direitos de município grande, não dispor desse equipamento básico – como ocorre em muitas cidades (tabela 
XXXVIII-A.3). Municípios médios, com mais de 50 mil habitantes, certamente podem mobilizar recursos para equipar seus 
conselhos dos direitos, se não na própria prefeitura com certeza entre os empresários locais – o que falta ocorrer em 15  
municípios desse porte. Esse esforço também deve ser desenvolvido nos municípios menores, em que tantos ainda não  
dispõem desse recurso.

O acesso à internet só se encontra universalizado nas metrópoles. Muitos municípios, mesmo de grande porte, ainda não o 
têm garantido. A própria comunicação entre conselhos municipais, estaduais e Conanda mostra como a internet é importante, e 
certamente para muitos outros canais além desses.
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Tabela XXXVIII-A.5 – Percentuais de CMDCA com fax por porte

 TOTAL DE CONSELHOS (SEM OS SR) NÚMERO DE CONSELHOS COM FAX % PELO TOTAL DE CONSELHOS

PEQ 1A 74 47 63,51
PEQ 1B 72 32 44,44
PEQ 2 101 48 47,52
MED 66 30 45,45
GDE 1 47 25 53,19
GDE 2 49 32 65,31
GDE 3 10 8 80,00
MET 7 7 100,00
TOTAL 426 229 53,76

Tabela XVIII-B.5 – Percentuais de CMDCA com fax por região

 TOTAL DE CONSELHOS (INCLUI OS SR) NÚMERO DE CONSELHOS COM FAX % PELO TOTAL DE CONSELHOS

N 19 7 36,84
NE 115 47 40,87
CO 20 12 60,00
SUL 132 67 50,76
SUD 212 96 45,28
TOTAL 498 229 45,98

A tabela XXXVIII-B.3 mostra que a distribuição dos computadores pelos conselhos é razoavelmente homogênea entre 
as regiões. Com exceção do Norte, um pouco abaixo da média nacional, as outras regiões todas variam na casa dos 60%, com 
pequenos acréscimos dos percentuais apresentados no Nordeste para o Sul, Centro-Oeste e Sudeste. 

Já o acesso à internet varia muitíssimo no território nacional: disponível para 92% dos conselhos do Sudeste, atinge pouco 
mais de 30% entre os do Norte, 45% no Nordeste, 50% no Centro-Oeste e 53% no Sul (tabela XXXVIII-B.4), dados que indicam a 
urgência de investimentos nesses conselhos.
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O fax pode ser substituído em algumas funções pelo correio eletrônico, scanner e outros equipamentos, mas ainda tem utilidade, 
principalmente nos conselhos que não dispõem de acesso à internet.

O aparelho de fax está instalado em cerca de 46% dos conselhos analisados. Contam com ele 100% dos conselhos localizados 
nas metrópoles, percentual que decresce progressivamente conforme a faixa populacional, como mostram os dados da tabela 
XXXVIII-A.5, com um desvio positivo entre os municípios menores de 10 mil habitantes, dos quais mais de 60% possuem esse 
recurso. Entre as regiões, a mais bem situada quanto a esse item é a Centro-Oeste, com 60% dos conselhos equipados

Tabela XXXVIII-A.6 – Percentuais de CMDCA com funcionários por porte

 TOTAL DE CONSELHOS (SEM OS SR) NÚMERO DE CONSELHOS COM FUNCIONÁRIOS % PELO TOTAL DE CONSELHOS

PEQ 1A 74 30 40,54
PEQ 1B 72 29 40,28
PEQ 2 101 49 48,51
MED 66 46 69,70
GDE 1 47 32 68,09
GDE 2 49 43 87,76
GDE 3 10 9 90,00
MET 7 7 100,00
TOTAL 426 245 57,51

Tabela XXXVIII-B.6 – Percentuais de CMDCA com funcionários por região

 TOTAL DE CONSELHOS (SEM OS SR) NÚMERO DE CONSELHOS COM FUNCIONÁRIOS % PELO TOTAL DE CONSELHOS

N 19 11 57,89
NE 115 59 51,30
CO 20 8 40,00
SUL 132 60 45,45
SUD 212 107 50,47
TOTAL 498 245 49,20
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Como se pode observar, apenas metade dos conselhos conta com um funcionário para apoiar suas atividades de rotina. A 
região Norte é a que apresenta melhor performance nesse quesito, situando-se acima da média nacional. Mas a distribuição por 
regiões não evidencia grandes diferenças; estas ocorrem, como seria de se esperar, em função do porte dos municípios.

Todos os conselhos nas metrópoles dispõem de pessoal de apoio; o mesmo ocorre para cerca de 88 a 90% dos municípios 
maiores de 200 mil habitantes. No entanto, entre os municípios nas faixas de porte médio e “pequeno 2”, é de menos de 70% o 
percentual dos que contam com apoio de recursos humanos. Isto quer dizer que bom número de conselhos, órgãos encarregados 
de formular, avaliar e controlar uma política pública municipal que atinge, direta ou indiretamente, de 50 a 200 mil habitantes, 
não conta com o auxílio de nenhum funcionário próprio para processar documentos, receber comunicações etc.

A importância da presença de uma pessoa na operação cotidiana dos conselhos dos direitos fica evidente se for considera-
da, ao lado do volume de trabalho a ser realizado, a necessidade de acesso de terceiros ao conselho. A periodicidade das reuniões 
plenárias, variável em função dos respectivos regimentos internos, em geral é mensal; em poucos casos é menor que isso e em 
alguns o intervalo é mais longo.

Cerca de 40% dos municípios até 20 mil habitantes e 48,5% dos de 20 a 50 mil contam com funcionários. Para municípios de 
porte pequeno e recursos em geral insuficientes, pode ser viável que os mesmos funcionários atendam a mais de um conselho, 
desde que devidamente capacitados para tal finalidade.

Conselhos tutelares

Como dito, pesquisou-se, em relação aos conselhos tutelares, os mesmos itens relativos a instalações, equipamentos e  
funcionários verificados para os conselhos dos direitos, e mais dois itens necessários para o desempenho de suas atribuições 
específicas: automóvel e livro de registro. Os dados da tabela XXXIX mostram a insuficiência de recursos com que operam 
muitos conselhos tutelares no país, observado seu universo de 566 em relação ao porte (A) e região (B).
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Tabela XXXIX – Recursos disponíveis nos Conselhos Tutelares

XXXIX-A – Base da informação por porte

 SALA FONE COMPUTADOR ACESSO INTERNET FAX FUNCIONARIOS AUTO LIVRO SR

PEQ 1A 75 65 49 25 23 32 32 77 11
PEQ 1B 77 67 61 29 20 31 43 75 12
PEQ 2 109 99 95 40 32 63 71 101 9
MED 69 64 63 29 19 53 63 63 3
GDE 1 50 47 44 24 21 43 41 46 1
GDE 2 65 66 62 34 44 63 65 63 1
GDE 3 25 26 22 20 18 19 21 26 -
MET 61 61 61 51 52 57 61 61 -
TOTAL 531 495 457 252 229 361 397 512 37

Tabela XXXIX – Recursos disponíveis nos Conselhos Tutelares

XXXIX-B – Base da informação por região

Infra-estrutura N NE CO SUL SUD TOTAL

Sala exclusiva 18 99 22 133 259 531
Linha telefônica 17 73 20 132 253 495
Computador 16 71 20 120 230 457
Acesso à internet 3 35 12 76 126 252
Fax 3 21 10 64 131 229
Funcionários 15 69 18 83 176 361
Automóvel 9 55 16 120 197 397
Livro de registro 16 98 20 131 247 512
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Quase 94% dos conselhos tutelares dispõem de salas e esse recurso é de fato requisito para o seu bom funcionamento, com 
rotinas diárias de atendimento ao público. As instalações do conselho tutelar devem garantir a privacidade necessária às funções 
de acolhimento e oitiva dos casos e ter espaços adequados para a realização de encaminhamentos, reuniões do colegiado e 
arquivo de documentos sigilosos.

Na leitura dos dados das tabelas XXXIX-A.1 e B.1, chama a atenção que apenas nas metrópoles todos os conselhos tutelares 
possuam salas destinadas para seu uso exclusivo. A região que apresenta o maior déficit neste quesito é a Nordeste, com quase 
20% de conselhos funcionando em instalações inadequadas.

Tabela XXXIX-A.1 – Percentuais de Conselhos Tutelares com salas por porte

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM SALA % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

PEQ 1A 83 75 90,36
PEQ 1B 80 77 96,25
PEQ 2 115 109 94,78
MED 70 69 98,57
GDE 1 53 50 94,34
GDE 2 77 65 84,42
GDE 3 27 25 92,59
MET 61 61 100,00
TOTAL 566 531    93,82%

Tabela XXXIX-B.1 – Percentuais de CT com salas por região

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES  NÚMERO DE CT COM SALA % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

N 19 18 94,74
NE 122 99 81,15
CO 23 22 95,65
SUL 136 133 97,79
SUD 266 259 97,37
TOTAL 566 531 93,82
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O telefone é um recurso básico de comunicação para os conselhos tutelares, essencial para o cumprimento das exigências de  
rotina de encaminhamento dos casos. Constata-se que cerca de 12,5% dos conselhos tutelares não dispõem desse recurso; 
mesmo entre municípios de grande porte, ele não está universalizado. A região Nordeste, com somente cerca de 60% de 
conselhos tutelares com linhas telefônicas, é também nesse quesito a que apresenta maior déficit.

Tabela XXXIX-A.2 – Percentuais de Conselhos Tutelares com linhas telefônicas por porte
 
 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM LINHA TELEFÔNICA % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

PEQ 1A 83 65 78,31
PEQ 1B 80 67 83,75
PEQ 2 115 99 86,09
MED 70 64 91,43
GDE 1 53 47 88,68
GDE 2 77 66 85,71
GDE 3 27 26 96,30
MET 61 61 100,00
TOTAL 566 495 87,46

Tabela XXXIX-B.2 – Percentuais de CT com linhas telefônicas por região

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DOS QUE TÊM LINHA TELEFÔNICA % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

N 19 17 89,47
NE 122 73 59,84
CO 23 20 86,96
SUL 136 132 97,06
SUD 266 253 95,11
TOTAL 566 495 87,46
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Apenas nas metrópoles o computador é disponível em todos os conselhos tutelares, porém nem aí todos eles possuem acesso à 
internet. A utilidade desse equipamento para o trabalho justifica um esforço de busca de parcerias para sua instalação, que 
repercute inclusive na possibilidade de acesso ao Sistema de Informações para a Infância e Adolescência.

Os municípios da região Nordeste deste universo apresentam, como visto, baixa pontuação nos índices PPAC de condições de 
vida, o que explica os piores resultados quanto aos recursos disponíveis nos conselhos tutelares. Nessa região, menos de 60% 
deles possui computadores, contra mais de 80% em todas as outras. Em relação ao acesso à internet, a região Norte apresenta 
percentual inferior ao do Nordeste, embora ambos sejam muito baixos.

É clara a variação do acesso à internet em relação ao porte, partindo de  30% nos municípios menores e chegando a pouco 
mais de 80% nas metrópoles, com pequenas variações nas categorias intermediárias. A média nacional de acesso para esse 
universo é de apenas 44,5%, indicando a necessidade de investimentos nessa direção; o custo do serviço provavelmente  
representa uma dificuldade para sua expansão, mas os benefícios resultantes desse acesso precisam ser considerados. Em  
municípios pequenos, pode-se pensar como alternativa o uso compartilhado desse recurso pelos diversos conselhos.

Tabela XXIX-A.3 – Percentuais de Conselhos Tutelares com computadores por porte
 
 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM COMPUTADOR % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

PEQ 1A 83 49 59,04
PEQ 1B 80 61 76,25
PEQ 2 115 95 82,61
MED 70 63 90,00
GDE 1 53 44 83,02
GDE 2 77 62 80,52
GDE 3 27 22 81,48
MET 61 61 100,00
TOTAL 566 457 80,74
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Tabela XXIX-B.3 – Percentuais de CT com computadores por região

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM COMPUTADOR % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

N 19 16 84,21
NE 122 71 58,20
CO 23 20 86,96
SUL 136 120 88,24
SUD 266 230 86,47
TOTAL 566 457 80,74

Tabela XXXIX-A.4 – Percentuais de Conselhos Tutelares com acesso à internet por porte

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM ACESSO À INTERNET % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

PEQ 1A 83 25 30,12
PEQ 1B 80 29 36,25
PEQ 2 115 40 34,78
MED 70 29 41,43
GDE 1 53 24 45,28
GDE 2 77 34 44,16
GDE 3 27 20 74,07
MET 61 51 83,61
TOTAL 566 252 44,52

Tabela XXXIX-B.4 – Percentuais de CT com acesso à internet por região

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM ACESSO À INTERNET % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

N 19 3 15,79
NE 122 35 28,69
CO 23 12 52,17
SUL 136 76 55,88
SUD 266 126 47,37
TOTAL 566 252 44,52
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Tabela XXXIX-A.5 – Percentuais de Conselhos Tutelares com fax por porte

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT QUE POSSUEM FAX % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

PEQ 1A 83 23 27,71
PEQ 1B 80 20 25,00
PEQ 2 115 32 27,83
MED 70 19 27,14
GDE 1 53 21 39,62
GDE 2 77 44 57,14
GDE 3 27 18 66,66
MET 61 52 85,25
TOTAL 566 229 40,46

Tabela XXXIX-B.5 – Percentuais de CT com fax por região

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM FAX % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

N 19 3 15,79
NE 122 21 17,21
CO 23 10 43,48
SUL 136 64 47,06
SUD 266 131 49,25
TOTAL 566 229 40,46

O fax tem presença expressiva nas metrópoles e está presente em mais da metade dos conselhos tutelares dos municípios de 
mais de 200 mil habitantes, caindo para cerca  de 40% nos de 100 a 200 mil e menos de 30% nos médios e pequenos. Por região, 
Norte e Nordeste apresentam percentuais inferiores a 20%; no Centro-Oeste, Sul e Sudeste eles se situam na faixa dos 40 a 50%, 
não atingindo mais da metade dos conselhos tutelares em nenhuma delas.
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A necessidade de funcionários para apoio aos trabalhos dos conselhos tutelares parece evidente, se considerada a natureza 
das atividades. Nos conselhos que não contam com eles, os próprios conselheiros tutelares têm que desempenhar uma série de 
tarefas administrativas que lhes roubam tempo das atividades-fim.

Esse apoio varia conforme o porte dos municípios, em curva crescente dos menores, com pouco menos de 40%, aos maiores – as 
metrópoles com 93% dos conselhos tutelares dotados de recursos humanos (com uma pequena queda na curva nos municípios 
de 500 a 900 mil habitantes, cujo percentual é pouco inferior ao dos de porte médio). Em termos regionais, as disparidades são 
menores. O Nordeste ainda apresenta o percentual mais baixo, de apenas 56% dos conselhos tutelares com funcionários, mas 
é seguido de perto pelo Sul, com 61%, e esta região já se aproxima da média nacional, de cerca de 64%. Pouco acima desta 
encontra-se o Sudeste, com 66%. Os melhores resultados nesse item são alcançados pelo Norte e pelo Centro-Oeste, regiões em 
que quase 80% dos conselhos contam com pessoal de apoio.

Tabela XXXIX-A.6 – Percentuais de CTs com funcionários por porte

  TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM FUNCIONÁRIOS % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

PEQ 1A  83 32 38,55
PEQ 1B  80 31 38,75
PEQ 2  115 63 54,78
MED  70 53 75,71
GDE 1  53 43 81,13
GDE 2  77 63 81,81
GDE 3  27 19 70,37
MET  61 57 93,44
TOTAL  566 361 63,78
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Tabela XXXIX-B.6 – Percentuais de CTS com funcionários por região

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM FUNCIONÁRIOS % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

N 19 15 78,95
NE 122 69 56,56
CO 23 18 78,26
SUL 136 83 61,03
SUD 266 176 66,17
TOTAL 566 361 63,78

O automóvel é um recurso que facilita a realização das muitas atividades externas necessárias para o encaminhamento 
das ações dos conselhos tutelares, sendo evidentemente tanto mais necessário quanto maiores as distâncias a percorrer nos 
municípios. Acessível, em média, para 70% dos conselhos tutelares do país, está disponível para todas as metrópoles e 90% das 
cidades médias, que alcançam o segundo melhor resultado nesse quesito. O acesso a este recurso nos municípios grandes varia 
de 77 a 85%, percentual que cai progressivamente nos menores.

A região em que percentualmente mais conselhos tutelares têm automóvel é a Sul, onde isso ocorre em quase 90% dos casos. 
Em seguida, o Sudeste com 74% e o Centro-Oeste, com quase 70%, ainda apresentam maioria de conselhos dotados desse 
recurso, que nas regiões Norte e Nordeste está presente em menos da metade deles.

Tabela XXXIX-A.7 – Percentuais de CT com automóveis por porte

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM AUTOMÓVEL % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

PEQ 1A 83 32 38,55
PEQ 1B 80 43 53,75
PEQ 2 115 71 61,74
MED 70 63 90,00
GDE 1 53 41 77,36
GDE 2 77 65 84,42
GDE 3 27 21 77,77
MET 61 61 100,00
TOTAL 566 397 70,14
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Tabela XXXIX-B.7 – Percentuais de CT com automóveis por região

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM AUTOMÓVEL % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

N 19 9 47,37
NE 122 55 45,08
CO 23 16 69,57
SUL 136 120 88,24
SUD 266 197 74,06
TOTAL 566 397 70,14

O registro dos dados nos conselhos tutelares é tarefa básica e o livro não representa ônus financeiro, portanto não se justificam 
situações de perda de dados – tanto pelo que isso possa representar para o encaminhamento de casos, quanto por sua  
importância  para realização de análises sobre violações de direitos no território nacional. É verdade que na maioria dos  
conselhos o livro existe, embora não se tenham elementos para avaliar a qualidade do registro.

É interessante observar que as variações regionais não são de grande monta e o porte não tem relação com esse quesito; os 
municípios menores apresentam percentuais até ligeiramente superiores à média nacional de 90%.

Tabela XXXIX-A.8 – Percentuais de Conselhos Tutelares com livros de registro por porte

 TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES NÚMERO DE CT COM LIVRO DE REGISTRO % PELO TOTAL DE CONSELHOS TUTELARES

PEQ 1A 83 77 92,77
PEQ 1B 80 75 93,75
PEQ 2 115 101 87,83
MED 70 63 90,00
GDE 1 53 46 86,79
GDE 2 77 63 81,81
GDE 3 27 26 96,30
MET 61 61 100,00
TOTAL 566 512 90,46
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Tabela XXXIX-B.8 – Percentuais de CT com livros de registro por região

 TOTAL DE CONSELHOS POR REGIÃO NÚMERO DE CT COM LIVRO DE REGISTRO % PELO TOTAL DE CT POR REGIÃO

N 19 16 84,21
NE 122 98 80,33
CO 23 20 86,96
SUL 136 131 96,32
SUD 266 247 92,86
TOTAL 566 512 90,46

Os CMDCA e o Sistema de Informações sobre a Infância e Adolescência (SIPIA)

O Sistema de Informações para a Infância e Adolescência é um recurso de grande importância para o sistema de garantia de 
direitos, propiciando aos conselheiros elementos para compreender, classificar e encaminhar os casos de acordo com 
parâmetros estabelecidos. O Sipia representa ainda um banco de dados fundamental para análise dos casos de violação 
de direitos atendidos pelos conselhos, sua tipificação, incidência etc., contribuindo com informações valiosas para o processo 
de elaboração de políticas e programas. Porém, por diversos motivos, sua implantação tem sido muito vagarosa, e nem sempre 
quando instalado ele opera regularmente.

A maioria dos conselheiros dos direitos conhece o sistema: 64%, como mostram os dados das tabelas XL e XL-A. Essa média  
cresce nos conselhos de municípios maiores, chegando a 100% nas metrópoles e decresce nos menores, como se observa  
a seguir.
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Tabela XL – Conhecimento do Sipia pelos CMDCA por porte
 
 SIM 13 NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 48 41 5 94
PEQ 1B 49 41 2 92
PEQ 2 79 43 2 124
MED 50 19 4 73
GDE 1 42 5 1 48
GDE 2 38 9 3 50
GDE 3 8 2 - 10
MET 7 - - 7
TOTAL 321 160 17 498

13 Houve uma resposta “em termos”: “conheço a existência mas não a operacionalidade”.

Tabela XL-A -  Percentuais relativos ao conhecimento do Sipia sobre os totais de cada porte

 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 51,06 43,62 5,32 100,00
PEQ 1B 53,26 44,57 2,17 100,00
PEQ 2 63,71 34,68 1,61 100,00
MED 68,49 26,03 5,48 100,00
GDE 1 87,50 10,42 2,08 100,00
GDE 2 76,00 18,00 6 100,00
GDE 3 80,00 20,00 0 100,00
MET 100,00 0 0 100,00
TOTAL 64,46 32,13 3,41 100,00

Já o acesso ao Sipia não é feito por cerca de 70% dos conselhos. Observe-se que na questão anterior houve apenas 3,4% de 
ausência de respostas, percentual que cresce nesta para 10,8%, dado que pode também expressar a falta de acesso ao sistema, 
que só foi confirmada por aproximadamente 18% dos conselhos dos direitos.
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Tabela XLI – Acesso ao Sipia pelos CMDCA por porte

 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 33 45 16 94
PEQ 1B 18 60 14 92
PEQ 2 17 101 6 124
MED 1 54 9 73
GDE 1 7 38 3 48
GDE 2 8 37 5 50
GDE 3 - 9 1 10
MET - 7 - 7
TOTAL 93 351 54 498

Tabela XLI-A – Percentuais de acesso ao Sipia sobre os totais de cada porte
 
 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 35,11 47,87 17,02 100,00    
PEQ 1B 19,57 65,22 15,22 100,00    
PEQ 2 13,71 81,45 4,84 100,00    
MED 1,37 73,97 12,33 100,00    
GDE 1 14,58 79,17 6,25 100,00    
GDE 2 16,00 74,00 10,00 100,00    
GDE 3 0 90,00 10,00 100,00    
MET 0 100,00 0 100,00    
TOTAL 18,67 70,48 10,84 100,00

O Sipia foi previsto para uso primário pelo conselho tutelar, e essa é uma das razões apontadas como justificativa pelos 
conselheiros que não acessam o sistema, embora seja significativo o pequeno número de menções nesse sentido. É possível que 
os conselhos dos direitos que se referiram ao manuseio do Sipia pelos tutelares tenham justamente tentado chamar a atenção 
para este ponto.

Essa hipótese é reforçada com os dados de acesso por porte – crescendo o não acesso justamente nos maiores municípios (100% 
nos conselhos das metrópoles, 90% nos conselhos dos municípios com mais de 500 mil habitantes) e sendo estranhamente alto, 
por outro lado, o percentual de 35% dos conselhos dos direitos de municípios menores de 10 mil habitantes que declaram acesso 
ao Sipia, índice que é praticamente o dobro da média nacional.
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Os conselhos apontaram livremente uma ou mais razões para não acessar o Sipia. A principal delas foi o fato de não terem o 
programa implantado. Houve um número considerável de conselhos que não apresentou motivos para não acessar o sistema; 
seguem-se as respostas dos demais:

Os conselhos tutelares têm o Sipia 26
Não têm o programa Sipia 90
Não têm conhecimento do sistema 51
Não têm computador 35
Não têm acesso à internet 21
Não têm apoio técnico para tal 20
Outros motivos 19

A maioria dos outros motivos relaciona-se a desinteresse ou dificuldade apontada pelos conselheiros para operação do sistema: 
“o CMDCA não precisa desses dados”; “não vemos como esses dados poderiam nos auxiliar”; “não identificamos essa  
necessidade”; “o uso desse software é difícil”, “acessamos outro sistema”, “o sistema está implantado mas não é utilizado por 
falta de apoio técnico”.

Dois conselhos dos direitos reclamaram que os tutelares não alimentam o sistema e não atualizam os dados. Também foram 
apontados problemas localizados nos conselhos tutelares (inoperantes ou em processo de reorganização interna) e nos  
conselhos estaduais, acusados de não terem procurado os municípios para inseri-los no sistema.

Um percentual ligeiramente superior ao dos que acessam o Sipia utiliza seus dados, mas ele é ainda muito inexpressivo, corres-
pondendo a somente 23% dos conselhos dos direitos. Talvez nem todos tenham conseguido perceber a diferença entre acessar 
o sistema e utilizar os dados, o que pode ser feito sem o acesso direto. Um possível indicador da existência de conselhos que têm 
essa compreensão – e de fato utilizam os dados  – é a diminuição de respostas que atribuem a não utilização do Sipia ao fato de 
que o sistema está disponível apenas nos conselhos tutelares, comparativamente às respostas relativas ao acesso.

Em muitos questionários a justificativa da não utilização repete com as mesmas palavras a resposta dada no item anterior; 
cresce o número de ausência de respostas e nos diversos itens se repetem as mesmas respostas, com diferenças numéricas mais 
ou menos expressivas.



�26

Tabela XLII-A – Utilização dos dados do Sipia pelos CMDCA por porte

 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 22 58 14 94
PEQ 1B 22 55 15 92
PEQ 2 27 84 13 124
MED 17 52 4 73
GDE 1 14 32 2 48
GDE 2 12 31 7 50
GDE 3 1 8 1 10
MET - 7 - 7
TOTAL 115 327 56 498

Tabela XLII-A – Percentuais relativos à utilização dos dados do Sipia sobre os totais de cada porte

 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 23,40 61,70 14,89 100,00    
PEQ 1B 23,91 59,78 16,30 100,00    
PEQ 2 21,77 67,74 10,48 100,00    
MED 23,29 71,23 5,48 100,00    
GDE 1 29,17 66,67 4,17 100,00    
GDE 2 24,00 62,00 14,00 100,00    
GDE 3 10,00 80,00 10,00 100,00    
MET 0 100,00 0 100,00    
TOTAL 23,09 65,66 11,24 100,00
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A seguir os motivos responsáveis para a não utilização do Sipia:

Os conselhos tutelares têm o Sipia 6
Não têm o programa Sipia 87
Não têm conhecimento do sistema 41
Não têm computador 23
Não têm acesso à internet 15
Não têm apoio técnico para tal 11
Outros motivos 17

Como outros motivos, foram assinalados novamente alguns situados nos próprios conselhos tutelares (não estão organizados, 
não emitem relatórios, não fornecem os dados, não alimentam o banco de dados, são recém-criados ou estão em fase de organi-
zação), outros relacionados aos conselhos estaduais, que não mantêm articulação com os municipais e até dificuldades pessoais 
no manuseio dos dados.

Um município referiu-se ao fato de aguardar uma orientação do Ministério da Justiça para operar o sistema. Um dos depoimen-
tos é bem ilustrativo do desconhecimento de muitos conselhos sobre o Sipia: “é a primeira vez que ouvi falar”.

�. Organização do trabalho

A organização do trabalho dentro dos CMDCA depende de diversos fatores, entre os quais se destacam o porte dos municípios e o 
número de conselheiros. O conhecimento das formas de atuação dos conselhos (por meio de comissões temáticas permanentes 
ou grupos eventuais de trabalho) permite visualizar como os conselheiros se organizam para desempenhar suas atribuições e os 
principais focos de suas preocupações.

Porte dos conselhos

Ao analisar o número de conselheiros nos conselhos dos direitos, percebe-se que a maioria tem, em média, de 10 a 16 repre-
sentantes. Quase 60% dos conselhos se concentram nas categorias de nove a 12 e de 13 a 16. Os conselhos menores, de até  8 
conselheiros, representam pouco mais de 12%, o mesmo ocorrendo com as duas faixas superiores (21 a 26 e 27 ou mais), que 
juntas somam pouco menos de 13%. Esses dados adquirem significado quando observados em relação ao porte dos municípios, 
conforme se vê na tabela XLIII e nas seguintes.
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Tabela XLIII – Número médio de conselheiros por conselho nos CMDCA por porte 

 ATÉ 8 9 A 12 13 A 16 17 A 20 21 A 26 27 OU + SR TOTAL

PEQ 1A 22 35 18 9 2 1 7 94
PEQ 1B 11 31 24 15 3 1 7 92
PEQ 2 17 43 23 28 1 7 5 124
MED 3 22 22 14 6 2 4 73
GDE 1 6 9 12 8 7 5 1 48
GDE 2 - 11 13 6 11 8 1 50
GDE 3 - 1 3 1 1 2 2 10
MET - 2 1 - 1 3 - 7
TOTAL 59 154 116 81 32 29 27 498

Tabela XLIII-A – Percentuais do número médio de conselheiros por conselho
 em relação ao total geral, de acordo com o porte dos municípios

 ATÉ 8  9 A 12 13 A 16 17 A 20 21 A 26 27 OU + SR

PEQ 1A 4,42 7,04 3,61 1,81 0,40 0,20 1,41
PEQ 1B 2,21 6,22 4,82 3,01 0,60 0,20 1,41
PEQ 2 3,41 8,64 4,62 5,63 0,20 1,41 1,00
MED 0,60 4,42 4,42 2,81 1,20 0,40 0,80
GDE 1 1,20 1,81 2,41 1,61 1,41 1,00 0,20
GDE 2 - 2,21 2,61 1,20 2,21 1,61 0,20
GDE 3 - 0,20 0,60 0,20 0,20 0,40 0,40
MET - 0,40 0,20 - 0,20 0,60 -
TOTAL 11,84 30,94 23,29 16,27 6,42 5,82 5,42 100,00

Obs.: Esses percentuais, calculados expurgando-se os relativos aos conselhos que não responderam à questão, são:
           12,53            32,70            24,63            17,20            6,79            6,15
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Tabela XLIII-B – Percentuais do número médio de conselheiros por conselho,  
de acordo com os totais de cada porte

 ATÉ 8  9 A 12 13 A 16 17 A 20 21 A 26 27 OU + SR TOTAL

PEQ 1A 23,40 37,23 19,15 9,57 2,13 1,06 7,45 100,00   
PEQ 1B 11,96 33,70 26,09 16,30 3,26 1,09 7,61 100,00
PEQ 2 13,71 34,68 18,55 22,58 0,81 5,65 4,03 100,00
MED 4,11 30,14 30,14 19,18 8,22 2,74 5,48 100,00
GDE 1 12,50 18,75 25,00 16,66 14,58 10,42 2,08 100,00
GDE 2 - 22,00 26,00 12,00 22,00 16,00 2,00 100,00
GDE 3 - 10,00 30,00 10,00 10,00 20,00 20,00 100,00
MET - 28,57 14,29 - 14,29 42,86 - 100,00

Os dados sobre a distribuição dos conselhos por número médio de conselheiros, quando tomados em relação ao total geral, 
como na tabela XLIII-A, não são expressivos. Nenhuma das freqüências chega a 10% do total e há um número grande de 
freqüências próximas de zero ou 1%. Já quando tomada cada categoria de porte isoladamente (tabela XLIII-B), percebe-se uma 
relação entre porte do município e tamanho dos conselhos, em que pesem algumas distorções.

O complexo institucional relativo aos conselhos de políticas públicas deveria naturalmente acompanhar o porte  
populacional dos municípios, de maneira semelhante ao que em geral ocorre com os próprios órgãos de governo.  
Considerando a exigência que se coloca para os municípios, de instalação de diversos conselhos setoriais e voltados para  
segmentos específicos, é natural imaginar que nos municípios menores o tamanho dos conselhos fosse também menor. Sem 
querer engessar os conselhos em fórmulas que podem não abranger as especificidades e necessidades locais, sabe-se que 
dificilmente uma cidade pequena tem lideranças em grande número para todas as áreas, levando a situações em que as mesmas 
pessoas ocupam cadeiras em diversos conselhos.

Por isso mesmo é que chama a atenção, na leitura dos dados relativos aos municípios de até 10 mil habitantes, que, embora  
60% de seus CMDCA não seja de fato grande, com no máximo 12 conselheiros, e mais quase 20% não ultrapassem os 16, ainda é 
expressivo o percentual de mais de 12% com 17 ou mais membros. Isso se repete nos municípios com 10 a 20 mil habitantes, em 
que mais de 20% dos conselhos podem ser considerados de porte médio ou grande.

As categorias intermediárias de porte de municípios, correspondendo a cidades de 20 a 100 mil habitantes, apresentam as 
maiores freqüências de conselhos, com número médio de conselheiros de 9 a 20 que respondem, respectivamente, por 75,81% e 
79,46% do total do porte, observada assim uma sintonia entre porte dos municípios e tamanho dos conselhos.
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Tabela XLIV – Comissões temáticas e grupos de trabalho por porte

  COMISSÕES TEMÁTICAS PERMANENTES GRUPOS DE TRABALHO PONTUAIS

 N % N %
PEQ 1A 3 3,20 4 4,25
PEQ 1B 10 10,90 9 9,80
PEQ 2 20 16,10 14 11,30
MED 23 31,50 13 17,80
GDE 1 20 41,60 16 33,30
GDE 2 29 58,00 22 44,00
GDE 3 7 70,00 4 40,00
MET 6 85,70 6 85,70
TOTAL 118 23,70 88 17,70

Como era de se esperar, os dados mostram que os municípios grandes apresentam maior número de conselhos também 
grandes, com mais de 20 conselheiros; entre os municípios com mais de 500 mil habitantes e as metrópoles, não há nenhum 
conselho com menos de 9 conselheiros.

Comissões temáticas e grupos de trabalho

A análise sobre a forma de organização interna dos trabalhos nos conselhos dos direitos evidencia que, dos 498, apenas  
118 (23,7%) organizam o trabalho por comissões temáticas permanentes. Um grupo ainda menor, composto por 88 
municípios, representando menos de 20% do total, costuma organizar ou já organizou grupos de trabalho pontuais para tratar 
de questões diversas.

Se no conjunto são poucos os municípios, analisados à luz do seu porte, percebe-se que quanto menores, menos  
desdobramentos organizacionais possuem, o que é de todo coerente. Assim, enquanto apenas 3,2% dos municípios com 
menos de 10 mil habitantes possuem comissões permanentes, no outro extremo 85,7% das metrópoles, ou seis das sete,  
funcionam dessa maneira.
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Em termos dos eixos a partir dos quais se organizam as comissões e grupos, não se observou variação significativa dos tipos de 
resposta, mas optou-se por manter as relações separadas pelo caráter permanente de uma e eventual do outro.

Nos dois casos, observam-se comissões e grupos organizados em torno do tipo de atividade que lhes cabe desenvolver e do 
tipo de questão a que se dedicam.

Comissões temáticas

Entre os 118 conselhos que possuem comissões permanentes, foram citadas 225 comissões estruturadas a partir dos tipos de 
atividade dos conselhos e 86 estruturadas pelo tipo de assunto a que se dedicam. Sete comissões foram identificadas como 
técnicas ou administrativas; em outros sete casos o item foi assinalado mas as comissões não foram identificadas. A comissão 
presente no maior número de conselhos dos direitos é a de financiamento, envolvendo atividades de captação de recursos para 
os fundos, orçamento e definição de critérios para financiamento das ações. Em seguida, as de planejamento e controle social, 
compreendendo a indicação ou realização de diagnósticos e projetos, definição de prioridades, elaboração de planos municipais, 
acompanhamento e avaliação de ações.

As comissões voltadas para as relações com as entidades também são freqüentes, abrangendo o registro das instituições, a  
inscrição dos seus programas de atendimento, o acompanhamento e a supervisão das atividades. Na seqüência, observa-se 
número apreciável de comissões voltadas para a realização de campanhas e eventos, de sensibilização e mobilização da opinião 
pública, de relações com a mídia e atividades de comunicação em geral.

Outras comissões expressivas são as de legislação e normas (incluindo tanto o estudo e o acompanhamento da legislação  
pertinente aos direitos da criança e do adolescente quanto os regulamentos do próprio conselho), conselho tutelar (eleições, 
apoio logístico e acompanhamento das ações) e relações institucionais (articulação com outros órgãos, parcerias e articulação 
política), como se observa em seguida.
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I – COMISSÕES ORGANIZADAS POR TIPO DE ATIVIDADE – 225

(52) Financiamento/Fundo
(42) Planejamento, avaliação e controle social
(39) Entidades 
(28) Divulgação e mobilização
(25) Legislação e normas
(17) Conselho Tutelar
(11) Relações institucionais
(6) Formação e capacitação
(3) Ética
(2) Estudos e pesquisas
(1) Acompanhamento de programa 
(1) Defesa da gratuidade do registro de nascimento

II – COMISSÕES ORGANIZADAS POR TIPO DE QUESTÕES – 86

(29) ECA, garantia de direitos, política de atendimento
(19) Políticas setoriais
 • (9) educação/educação infantil/evasão escolar
 • (7) saúde e saúde mental
 • (2) esportes e lazer
 • (1) cultura 
 • (1) assistência social
(38) Proteção especial
 • (9) violência e exploração sexual e violência doméstica
 • (9) erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalho do adolescente
 • (5) adolescente em conflito com a lei/medidas socioeducativas
 • (4) abrigo
 • (4) situações de rua
 • (3) drogadição
 • (3) família/família substituta
 • (1) relações de gênero
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Grupos de trabalho

A maioria dos grupos de trabalho se organiza em torno das mesmas atividades e questões que norteiam a organização de  
comissões, com as esperadas adaptações. Assim, se um conselho possui uma comissão permanente de acompanhamento do 
conselho tutelar, caberá a ela acompanhar o momento eleitoral; se não a possui, provavelmente formará um grupo pontual de 
trabalho nesse momento.

Entre os conselhos que não organizam comissões ou grupos de trabalho, um ou outro justificou-se com afirmações do tipo 
“fazemos tudo em conjunto”. Alguns referiram-se a formas pontuais de organização, utilizadas “quando necessário” e não 
identificadas.

O percentual de municípios que alegou possuir outras formas de organização além de comissões temáticas e grupos de trabalho 
é de menos de 10% ou pouco mais que isso para os com até 100 mil habitantes; cresce para cerca de 30% entre os grandes e 
chega a atingir 57% no caso das metrópoles. A única exceção são os municípios de porte “grande 3”, com apenas 10% de conse-
lhos com outras formas de organização; entretanto, devido ao seu número real ser de apenas 10, o percentual perde significado.

Alguns conselhos citaram possuir assessoria técnica; um comentou que está em formação uma equipe para suporte conjunto aos 
conselhos da criança e do adolescente e de assistência social para registro de entidades e inscrição de programas. Um conselho 
mencionou contar com uma controladoria do fundo, outro com grupo empresarial de apoio ao fundo e um terceiro com organi-
zação específica para o desenvolvimento de projetos.

Três conselhos referiram-se à participação popular ampliada e 12 mencionaram comissões com interfaces, realização de parce-
rias ou de fóruns interinstitucionais com outros conselhos municipais ou regionais.

Nove referiram-se a reuniões ampliadas, cirandas dos direitos, seminários ou debates; houve encontros para apreciação de 
projetos, elaboração de planos, organização em rede e até mesmo um estudo sobre salário de conselheiro tutelar. Tal como 
as comissões, os grupos de trabalho se organizaram conforme o tipo de atividade ou o tipo de questão, como se verifica pela 
relação a seguir apresentada.
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I – GRUPOS ORGANIZADOS POR TIPO DE ATIVIDADE – 147

(37) Conselhos Tutelares
(27) Conferências municipais
(21) Financiamento/Fundo
(16) Entidades
(16) Formação/encontros e reuniões ampliadas
(11) Legislação e normas
(6) Comunicação e divulgação
(3) Estudo/acompanhamento dados Sipia
(3) Elaboração de planos municipais
(3) Eleição representantes da sociedade civil do CMDCA
(2) Ética
(2) Acompanhamento de denúncias
(2) Selo Unicef

II – GRUPOS ORGANIZADOS POR TIPO DE QUESTÃO – 78
(11) ECA, garantia de direitos, política de atendimento

(5) Políticas setoriais
• (2) educação/educação infantil/evasão escolar
• (2) saúde e saúde mental
• (1) esportes e lazer

(62) Proteção especial 
• (19) violência e exploração sexual/violência doméstica/violência nas escolas
• (11) erradicação do trabalho infantil e proteção ao trabalho do adolescente
• (8) drogadição/álcool
• (7) abrigo
• (7) adolescente em conflito com a lei/medidas socioeducativas
• (5) situações de rua
• (3) geração de renda/assistência às famílias
• (1) gravidez na adolescência
• (1) pessoas portadoras de deficiência
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F.�. Os CMDCA como arenas de articulação
A articulação é tarefa essencial dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, que têm por missão estabelecer o diálogo 
com todos os atores expressivos da política da área, buscando formar consensos e provocar avanços no atendimento aos direitos 
dessa população.

Situados em meio a extensa rede de conselhos, devem se relacionar de acordo com a especificidade das respectivas atribuições e 
competências. Com os conselhos tutelares, espera-se que mantenham uma relação de extrema proximidade e sintonia, ambos 
se complementando na garantia dos direitos da população do respectivo município.

�. Articulação dos CMDCA com os Conselhos Tutelares

Os dados das tabelas XLV e XLV-A indicam que a grande maioria dos conselhos tutelares mantêm regularmente  
informados os conselhos dos direitos sobre suas atividades. Os percentuais foram elaborados sobre o número de municípios, 
porque não houve respostas que diferenciassem o comportamento dos conselhos tutelares de um mesmo município. As respos-
tas que indicam não haver comunicações entre os conselhos incluem os casos de municípios com conselhos tutelares ainda não 
instalados; além destes, há ainda um percentual não desprezível de cerca de 4 a 5% de conselhos instalados que não trocam 
informações com os conselhos dos direitos.

Tabela XLV – Fluxo de informações dos Conselhos Tutelares para os CMDCA por porte

 CT INFORMA CMDCA CT NÃO INFORMA CMDCA SR TOTAL

PEQ 1A 81 11 2 94
PEQ 1B 72 18 2 92
PEQ 2 109 15 - 124
MED 66 6 1 73
GDE 1 48 - - 48
GDE 2 46 3 1 50
GDE 3 7 3 - 10
MET 7 - - 7
TOTAL 436 56 6 498
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Tabela XLV-A – Percentuais relativos ao fluxo de informações, de acordo com os totais em cada porte

 INFORMA NÃO INFORMA SR TOTAL

PEQ 1A 86,17  11,70 2,13 100,00
PEQ 1B 78,26 19,57 2,17 100,00
PEQ 2 87,90  12,10 - 100,00
MED 90,41 8,22 1,37 100,00
GDE 1 100,00 - - 100,00
GDE 2 92,00 6,00 2,00 100,00
GDE 3 70,00 30,00 - 100,00
MET 100,00 - - 100,00
TOTAL 87,55 11,25 1,20 100,00

Praticamente 51% dos 436 conselhos dos direitos que informaram manter fluxo de informações regular com os conselhos 
tutelares o faz mensalmente (tabelas XLVI e XLVI-A). Entre as freqüências regulares, a trimestral é a que registra a segunda 
maior incidência de respostas, seguida pela anual. O semestre aparece como periodicidade pouco significativa, mas isso pode 
ser motivado pelo fato de aparecer no questionário englobado em “outras”. Um bom número de conselhos respondeu que as 
informações são obtidas “a qualquer momento, sempre que necessário”. Quando esse tipo de afirmação veio acompanhado 
da indicação de alguma freqüência regular, esta foi priorizada na tabulação. Dessa forma, os 58 conselhos que aparecem nessa 
categoria são os que assinalaram exclusivamente essa resposta.

Tabela XLVI – Freqüência das informações dos CT para os CMDCA, por porte

 MENOR QUE MENSAL MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL ANUAL EVENT. OUTRAS QUANDO NECES. SR TOTAL (SIM)

PEQ 1A 3 43 11 1 9 1 2 11 - 81
PEQ 1B 4 37 13 - 3 - 1 12 2 72
PEQ 2 11 52 14 2 12 2 4 11 1 109
MED 4 39 5 2 6 - - 9 1 66
GDE 1 3 27 5 4 3 - - 5 1 48
GDE 2 1 17 6 3 8 1 1 9 - 46
GDE 3 - 3 1 - - - 2 1 - 7
MET - 4 - - 3 - - - - 7
TOTAL 26 222 55 12 44 4 10 58 5 436
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Tabela XLVI-A – Percentuais relativos à freqüência das informações sobre os totais de cada porte

 MENOR QUE MENSAL MENSAL TRIMESTRAL SEMESTRAL/ANUAL EVENT. OUTRAS QUANDO NECES. SR TOTAL (SIM)

PEQ 1A 3,70 53,09 13,58 12,34 3,70 13,58 - 100,00 
PEQ 1B 5,56 51,39 18,06 4,17 1,39 16,67 2,78 100,00
PEQ 2 10,09 47,71 12,84 12,84 5,50 10,09 0,92 100,00
MED 6,06 59,09 7,58 12,12 - 13,64 1,52 100,00
GDE 1 6,25 56,25 10,42 14,58 - 10,42 2,08 100,00 
GDE 2 2,17 36,96 13,04 23,91 4,34 19,57 - 100,00
GDE 3 - 42,86 14,29 - 28,57 14,29 - 100,00
MET - 57,14 -    42,86 - - - 100,00
TOTAL 5,96 50,92 12,61 12,85 3,21 13,30 1,15 100,00
Obs: foram agregadas as categorias semestral/anual e eventual/ outras

Como mostram os dados da tabela XLVII, entre os 436 conselhos que recebem informações dos tutelares, a maioria as utiliza 
para realizar diagnósticos (pouco mais de 70%). O percentual de utilização para a elaboração de projetos cai para pouco mais da 
metade do total, embora ambas se complementem, na medida em que o diagnóstico deve sustentar o projeto. A diferença é que 
em muitos casos o conselho dos direitos não vai atuar sobre a fase seguinte – o que em si não é um indicador de mau desempe-
nho, desde que ele participe das definições sobre prioridades, acompanhe e avalie as ações.

A organização de grupos de trabalho a partir de informações advindas dos conselhos tutelares foi mencionada por quase  
40% dos conselhos dos direitos; cerca de 22% deles se referiram a outras ações, entre as quais a mais comum é a de realizar   
“encaminhamentos e providências em geral”, feitos por 43 conselhos.  23 se referiram ao uso dessas informações para a  
elaboração do planejamento anual,  3 deles destacando sua importância para o orçamento. 11 disseram que as informações dos 
CT são úteis para acompanhar o trabalho dos conselheiros tutelares e 8 disseram que permitem visualizar a situação da criança e 
do adolescente no município.

Outros 8 organizam reuniões para socializar os dados e articular a rede – referiram-se a escolas, entidades, Poder Judiciário, 
Ministério Público e parceiros em geral. 4 conselhos disseram que os dados servem de subsídios para conferências e palestras, 
2 para campanhas e mobilização da opinião pública. 3 conselhos se lembraram de que usam essas informações para subsidiar 
relatórios da Unicef e da própria Fundação Abrinq/PPAC. Houve um caso de conselho que afirmou simplesmente arquivar as 
informações recebidas.
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Tabela XLVII – Tipo de utilização das informações dos CT pelos CMDCA

 DIAGNÓSTICO ELABORAÇÃO PROJETOS GRUPOS DE TRABALHO OUTROS SR

PEQ 1A 57 35 28 15 4
PEQ 1B 52 49 31 18 4
PEQ 2 76 68 30 26 4
MED 54 43 26 15 4
GDE 1 38 17 19 9 3
GDE 2 34 28 24 9 -
GDE 3 5 4 2 - 1
MET 5 2 5 3 -
TOTAL 321 246 165 95 20
% 73,62 56,42 37,84 21,78 4,58
Obs.: percentuais elaborados sobre o total de 436 conselhos tutelares com fluxo de informações. As respostas podem ser múltiplas, daí o total ultrapassar 100%.

Os dados a respeito do fluxo de informações entre os conselhos já dão uma boa idéia sobre a articulação entre eles. Foi feita, no 
entanto, uma pergunta explícita aos conselhos dos direitos, sobre esse ponto, com alternativas “sim” e “não”, assim formulada: 
“O conselho dos direitos e o(s) conselho(s) tutelar(es) atuam de forma integrada? Em que situações?” As tabelas XLVIII e XLVIII-A 
trazem as respostas, que afirmam a integração em 86% dos casos, percentual bastante próximo do relativo aos conselhos que 
mantêm fluxo regular de informações entre si. Observado por porte, o percentual de conselhos que atuam integrados nunca é 
inferior a 82%, chegando a 100% nas metrópoles; a análise do tipo de ação integrada dos conselhos traz elementos importantes 
para uma reflexão.
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Tabela XLVIII –  Atuação integrada entre CMDCA e Conselho Tutelar

 ATUAM INTEGRADOS NÃO ATUAM INTEGRADOS SEM RESPOSTA TOTAL

PEQ 1A 79 13 2 94
PEQ 1B 76 15 1 92
PEQ 2 107 16 1 124
MED 65 8 - 73
GDE 1 46 2 - 48
GDE 2 43 5 2 50
GDE 3 8 2 - 10
MET 7 - - 7
TOTAL 431 61 6 498

Tabela XLVIII-A – Percentuais relativos à atuação integrada entre 
conselhos dos direitos e tutelares, pelos totais de cada porte

 COM  INTEGRAÇÃO SEM INTEGRAÇÃO SR TOTAL

PEQ 1A 84,04 13,83 2,13 100,00    
PEQ 1B 82,61 16,30 1,09 100,00    
PEQ 2 86,29 12,90 0,81 100,00    
MED 89,04 10,96 - 100,00
GDE 1 95,83 4,17 - 100,00    
GDE 2 86,00 10,00 4,00 100,00    
GDE 3 80,00 20,00 - 100,00    
MET 100,00 - - 100,00    
TOTAL 86,55 12,25 1,20 100,00
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Em 24 casos, a falta de integração é atribuída à não existência de conselhos tutelares instalados nos municípios – esses casos são 
todos de municípios pequenos, com exceção de um de porte médio.

Entre os 431 conselhos com atuação integrada, houve 84 que se referiram a “ações em parceria”, “colaboração sempre que 
necessário” e outras afirmações do gênero, sem especificar as situações concretas em que isso ocorre. Os demais 347 indicaram 
as respostas abaixo; em algumas delas, fica evidente que há algumas distorções no desempenho dos papéis dos conselheiros, 
mas em geral as respostas mostram um bom número de ações adequadas. 

  Discussão da política de atendimento – 186

  Encontros, conferências e cursos – 115

  Realização de reuniões conjuntas – 110

  Discussão de casos – 108

  Apoio técnico e logístico em geral – 88

  Fiscalização de entidades sociais – 48

  Campanhas – 34

  Atendimento a famílias/crianças e jovens – 23

  Articulações institucionais – 16

  Averiguação de denúncias – 12

  Cadastro de entidades – 4

A análise dessas respostas deve ser feita lembrando que o questionário não teve alternativas para essa pergunta, exigindo dos 
conselheiros um esforço maior de reflexão. Provavelmente diversos pontos não assinalados o teriam sido caso os conselheiros 
tivessem se recordado deles. Mas para a análise, importa justamente avaliar quais os itens que, a critério dos conselheiros dos 
direitos, são os mais evidentes em sua ação integrada com os tutelares.

Como se observa, a atividade conjunta com maior número de respostas é a discussão da política de atendimento. Muitos  
conselhos explicitaram os momentos de diagnóstico, acompanhamento e avaliação de ações; outros se referiram a projetos e 
houve treze que explicitaram a colaboração entre conselhos para definição de critérios de distribuição dos recursos do fundo.
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Percebe-se que boa parte dos conselhos compreendem a importância central dessa atividade e somam, de forma correta, 
esforços em sua realização. Este é um avanço importante, embora não se tenham elementos para avaliar como eles compreen-
dem os diferentes papéis dos conselhos nesse processo, em que cabe aos conselheiros tutelares apresentar dados relativos à 
demanda reprimida e à capacidade de resposta instalada e aos conselheiros dos direitos formular e aprovar, em conjunto com o 
órgão afim da prefeitura, o desenho da política.

Por outro lado, há também um expressivo contingente de 186 conselhos que não se referiu a nenhum momento desse proces-
so; desses, parte está entre os que mencionam de forma genérica o trabalho em parceria, mas restam ainda muitos que não 
destacaram essa ação.

As atividades de sensibilização, mobilização e capacitação, tais como campanhas, conferências, palestras e cursos, bem 
como os contatos e articulações com outras instituições, corretamente mobilizam ações conjuntas dos conselhos tutelares e dos 
direitos da criança e do adolescente.

Observa-se número apreciável de menções a reuniões conjuntas que abrangem, entre outras situações não especificadas, a 
participação do CT nas sessões do CMDCA (29 casos), menções a comissões do CMDCA que acompanham o trabalho do CT (4), 
a representação do CT em comissão do CMDCA, a visita semanal de conselheiros dos direitos ao tutelar e encontros mensais de 
avaliação (estes todos com um caso apenas cada). Nesse item, foram ainda mencionadas as atribuições dos conselhos (por 3 
vezes), o Sipia (2) e uma vez as eleições dos conselheiros tutelares.

A discussão de casos, que concentra muitas respostas, pode ser indicativa de processos que contribuam para a política de 
atendimento se o foco for ampliado do caso em si para as situações do mesmo tipo que ele ilustra e em medidas para seu 
enfrentamento. Embora seja importante a articulação nesse sentido, ao conselho tutelar, no exercício de suas atribuições 
específicas, deve ser assegurada autonomia para encaminhamento dos casos concretos.

O apoio técnico e logístico foi valorizado por muitos conselhos. Algumas respostas, se indicaram uma preocupação dos conse-
lhos dos direitos com as condições de operação dos tutelares, por outro lado reduziram a esse único aspecto sua colaboração: 
“providenciamos o transporte quando eles precisam... o xerox... o material de consumo”. A responsabilidade pelos recursos 
para funcionamento do conselho tutelar cabe à prefeitura e não ao conselho dos direitos que, no máximo, pode contribuir 
nas articulações para assegurá-los.

A fiscalização de entidades sociais teve bom número de menções, mas cabe perguntar qual o papel dos conselhos dos direitos 
nessa atividade. Se a atividade é a de definir parâmetros para o funcionamento, indicadores para monitoramento e  
avaliação, está de acordo com seu papel específico. Já a atividade cotidiana de fiscalização foge ao âmbito do papel dos  
conselhos dos direitos.
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Como foge também, e representa evidente distorção de papel, o atendimento a famílias, crianças e adolescentes feito por 
conselheiros dos direitos, ilustrado por depoimentos como: “... atendo as crianças que o conselho tutelar envia” e pelo relato de 
realização de visitas domiciliares conjuntas (mencionados por 23 conselhos).

Alguns conselhos apontaram temas que mobilizam a ação integrada: o abrigo e a drogadição/consumo de álcool foram citados 
16 vezes; o adolescente com prática de delito e as medidas socioeducativas 6, a evasão escolar e a bolsa-escola ,5. O fenômeno 
da violência e exploração sexual foi lembrado por  4 conselhos, os da violência doméstica e do trabalho infantil por 3 cada um; a 
educação infantil e a saúde foram citadas  2 vezes e a gravidez na adolescência e a adoção receberam uma menção cada.

�. Articulação dos CMDCA com outros conselhos municipais

A articulação dos CMDCA com os conselhos setoriais e os voltados para atenção a outros segmentos populacionais especialmente 
vulneráveis se faz necessária na medida em que os esforços devem se somar em uma mesma direção. Nesse sentido, é  
altamente estratégica a articulação com os conselhos de saúde, educação e assistência social.

Em relação a estes últimos, observa-se que em muitos municípios eles e os CMDCA se vinculam às mesmas instituições  
governamentais. Isso não implica subordinação hierárquica e nem deve gerar confusão de papéis entre os conselhos, mas cabe 
reconhecer que a realidade brasileira é a de um país com imensa população infanto-juvenil, alvo de ambas as políticas. Assim, se 
os conselhos dos direitos voltam-se de forma universal para todas as crianças e adolescentes e os da assistência social para aque-
les que necessitam dessa política, a articulação entre ambos é requisito para o bom desempenho de suas respectivas funções.

Os conselhos setoriais se beneficiam da tradicional organização dos órgãos governamentais por setores, apoiando-se em  
mecanismos de gestão e financiamento relativamente consolidados. A essa pesada estrutura devem se integrar os conselhos 
voltados para o atendimento dos direitos de segmentos populacionais, sobre os quais recai mais fortemente a iniciativa de 
promover a integração, a partir da valorização da ótica da intersetorialidade.

Cabe, portanto, aos conselhos dos direitos da criança e do adolescente um esforço na busca dessa articulação, e é altamente  
relevante o dado de que em 80% dos municípios ocorrem atividades conjuntas entre os conselhos. Contudo, é igualmente 
significativo o percentual de quase 20% de locais em que isso não ocorre (tabela XLIX). É interessante registrar que a pergunta 
referiu-se de forma objetiva a atividades concretas realizadas em conjunto, e não implicava avaliação quanto à natureza ou 
qualidade da ação articulada entre os conselhos.

Desenvolver atividades em conjunto é um passo importante na direção da efetiva integração almejada. Observado em relação  
ao porte populacional dos municípios, o percentual dos conselhos que o fazem variou pouco em torno dos 80%, com duas osci-
lações maiores – nas metrópoles, que apresentam a pior performance nesse quesito (71%), e nos municípios de 100 a 200 mil, 
com a melhor, com praticamente 90% dos conselhos dos direitos exercendo atividades em conjunto com outros (tabela XLIX-A).
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Tabela XLIX – Articulação do CMDCA com outros conselhos por porte
 
 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 76 15 3 94
PEQ 1B 73 19 - 92
PEQ 2 93 31 - 124
MED 61 12 - 73
GDE 1 43 4 1 48
GDE 2 42 6 2 50
GDE 3 8 2 - 10
MET 5 2 - 7
TOTAL 401 91 6 498

Tabela XLIX-A – Percentuais relativos à articulação dos CMDCA  
com outros conselhos, pelos totais em cada porte

 COM ATIVIDADES CONJUNTAS SEM ATIVIDADES CONJUNTAS SR TOTAL

PEQ 1A 80,85 15,96 3,19 100,00
PEQ 1B 79,35 20,65 - 100,00
PEQ 2 75,00 25,00 - 100,00   
MED 83,56 16,44 - 100,00   
GDE 1 89,58 8,33 2,08 100,00   
GDE 2 84,00 12,00 4,00 100,00   
GDE 3 80,00 20,00 - 100,00   
MET 71,43 28,57 - 100,00   
TOTAL 80,52 18,27 1,20 100,00
Obs.: percentuais calculados sobre o total dos 401 que realizam atividades conjuntas
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Quanto ao tipo de atividade desenvolvida em conjunto (tabelas L e L-A), é expressivo o dado de que em 305 municípios os fóruns 
e conferências integram os CMDCA e outros conselhos municipais. Praticamente a metade dos conselhos dos direitos da criança 
e do adolescente que responderam desenvolver atividades em conjunto com outros conselhos indicaram as de capacitação. Os 
diagnósticos foram mencionados por 43,6% deles, enquanto que 25,4% se referiram a outras atividades.

Chama a atenção o dado de que nas cidades de maior porte os diagnósticos sejam feitos isoladamente: apenas 20% das  
metrópoles e em média 25 a 26% dos conselhos dos municípios com mais de 200 mil habitantes realizam essa atividade 
mobilizando esforços de mais de um conselho. A maior complexidade dessas realidades, se de um lado dificulta a adoção dessa 
perspectiva, de outro evidencia sua necessidade. O georreferenciamento cresce como recurso de planejamento estratégico 
e evidencia a intersetorialidade como perspectiva para o enfrentamento de problemas com múltiplos fatores causais.

Tabela L – Tipo de atividade desenvolvida pelo CMDCA com outros conselhos, por porte

 CAPACITAÇÃO FÓRUNS/CONFERÊNCIAS DIAGNÓSTICOS OUTRAS

PEQ 1A 34 53 41 11
PEQ 1B 42 57 38 23
PEQ 2 42 65 35 25
MED 30 50 29 8
GDE 1 22 34 18 16
GDE 2 21 35 11 15
GDE 3 4 7 2 2
MET 4 4 1 2
TOTAL 199 305 175 102
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Tabela L-A –  Percentuais relativos ao tipo de atividade desenvolvida, sobre os totais de cada porte

 CAPACITAÇÃO FÓRUNS/CONFERÊNCIAS DIAGNÓSTICOS OUTRAS

PEQ 1A 44,74 69,74 53,93 14,57    
PEQ 1B 57,53 78,08 52,05 31,51    
PEQ 2 45,16 69,89 37,63 26,88    
MED 49,18 81,97 47,54 13,11    
GDE 1 51,16 79,07 41,86 37,21    
GDE 2 50,00 83,33 26,19 35,71    
GDE 3 50,00 87,50 25,00 25,00    
MET 80,00 80,00 20,00 40,00    
TOTAL 49,62 76,05 43,64 25,43

Obs.: percentuais calculados sobre o total dos CMDCA que realizam atividades articuladas com outros conselhos;  
o total ultrapassa 100%, pois a resposta é múltipla.

Os temas a seguir relacionados, por ordem decrescente conforme o número de menções, foram citados como conteúdos  
programáticos  dos fóruns e conferências.

  Direitos da criança e do adolescente, ECA e LOAS – 119

  Violência em geral,  exploração sexual, Pacto pela Paz – 108

  Políticas públicas, gestão pública e rede de atendimento –42

  Papel de conselhos e fundos – 20

  Trabalho infantil e profissionalização do trabalho do adolescente – 15

  Drogadição e consumo de álcool – 14

  Família, relações familiares, adoção, abrigo – 11

  Adolescente em conflito com a lei e medidas – 10

  Evasão escolar – 9

  Educação infantil – 8
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  Mortalidade infantil e desnutrição – 8

  Saúde mental – 5

  Situações de rua/risco – 5

  Exclusão social e geração de renda – 4

  Sexualidade e gravidez na adolescência – 4

  Protagonismo juvenil – 3

  Atenção à pessoa idosa – 2

  Atenção à pessoa portadora de deficiência – 2

  Educação para o meio ambiente – 2

  Educação para o trânsito – 2

  Código Civil – 1

  Terceiro setor - 1

Não foram observadas variações significativas dos temas em função de porte populacional dos municípios nos quais se  
localizam os conselhos. Nem todos os 102 conselhos dos direitos que realizam outras atividades integradas se preocuparam em 
descrevê-las; 30 se referiram à realização de reuniões e 20 à elaboração conjunta de planos e projetos, inclusive em alguns casos 
a partir do acompanhamento de situações trazidas pelos conselhos tutelares. Outros 18 conselhos mencionaram a realização 
conjunta de campanhas e eventos, além de divulgação na mídia. Houve ainda algumas menções a articulações institucionais 
com Ministério Público e a atividades de captação de recursos.

Em um dos municípios, diversos conselhos realizam debates conjuntos com a sociedade; outro promoveu discussões coletivas 
com os candidatos a prefeitos. Outras iniciativas interessantes realizadas em alguns municípios são: o cadastro único de  
entidades; as comissões de interface, reunindo diversos conselhos em torno de problemáticas como o trabalho infantil ou a 
exploração sexual de crianças e adolescentes; e a realização conjunta de agendas ou de definição de critérios para a operação 
de determinados serviços públicos. Algumas dessas experiências possuem caráter inovador; tendo em vista seu potencial de 
disseminação. Cabe avaliar seus resultados e, se for o caso, sistematizar as metodologias empregadas em sua realização.
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�. Articulação dos CMDCA com os Conselhos Estaduais e com o Conanda,  
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente

Os conselhos municipais devem se comunicar regularmente com os estaduais e o nacional, o Conanda. Evidentemente, esse é 
um caminho de mão dupla, cabendo principalmente aos conselhos dos estados buscar estabelecer uma comunicação sistemática 
com os dos municípios. Essa relação é fundamental por possibilitar a integração das prioridades locais aos eixos estadual e 
nacional estabelecidos para a política da área.

A comunicação entre os conselhos municipais e estaduais dos direitos da criança e do adolescente ocorre na maioria dos casos, 
mas, como mostram as tabelas LI e LI-A, existem 88 conselhos, que correspondem a 17% do total, em que ela não se dá e essa 
informação se refere à inexistência de qualquer tipo de contato, uma vez que a pergunta não entra no mérito da relação.

A leitura das respostas mostrou variações pouco significativas entre os diversos estados da Federação quanto a esse aspecto. 
Analisados por porte, os municípios entre 500 a 900 mil habitantes têm a situação mais grave – metade deles não conversa com 
o conselho estadual, dado esse entretanto que fica relativizado em função de sua pequena expressão numérica real. A segunda 
pior performance é a dos municípios com menos de 10 mil habitantes, dos quais quase um quarto dos CMDCA não se comunicam 
com os conselhos estaduais, ficando provavelmente isolados em suas microrrealidades.

Tabela LI – Acesso dos CMDCA aos Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e  
do Adolescente por porte
 
 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 69 23 2 94
PEQ 1B 74 18 - 92
PEQ 2 102 22 - 124
MED 62 11 - 73
GDE 1 43 4 1 48
GDE 2 44 4 2 50
GDE 3 5 5 - 10
MET 6 1 - 7
TOTAL 405 88 5 498



�48

Tabela LI-A – Percentuais relativos ao acesso dos CMDCA aos Conselhos Estaduais,  
sobre os totais de cada porte

 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 73,40 24,47 2,12 100,00
PEQ 1B 80,44 19,57 - 100,00    
PEQ 2 82,26 17,74 - 100,00    
MED 84,93 15,07 - 100,00    
GDE 1 89,59 8,33 2,08 100,00    
GDE 2 88,00 12,00 4,00 100,00    
GDE 3 50,00 50,00 - 100,00    
MET 85,71 14,29 - 100,00    
TOTAL 81,33 17,67 1,00 100,00

Tabela LI-A.1 –  Percentuais relativos ao acesso dos CMDCA aos Conselhos Estaduais,  
sobre totais agregados de porte

 SIM NÃO

Municípios com até 100 mil habitantes 80,16 19,32
Municípios com mais de100 mil habitantes 85,22 12,17

Os 405 conselhos municipais que têm acesso aos estaduais apontaram diferentes freqüências em que se estabelece esse 
comunicação. A resposta mais comum foi a de que fazem isso quando precisam. Se somados aos que se referiram ao contato 
eventual, estes municípios somam 40% do total (tabelas LII e LII-A). Como freqüência regular, a mais indicada é a mensal, citada 
por pouco mais de 30% dos conselhos. O contato trimestral, com cerca da metade das respostas do mensal, aparece em seguida. 
A periodicidade mais breve (menor que mensal) e a mais longa, anual, tiveram poucas menções, sendo esta igual a zero nos 
conselhos de municípios com mais de 200 mil habitantes.

Os dados agregados da tabela LII-A.1 mostram que é mais intensa a freqüência de acesso nos municípios maiores do que nos 
menores (8,1% dos conselhos dos primeiros contra apenas 2,6% dos outros com acesso em períodos menores do que um mês). E 
vice-versa: as freqüências trimestral e anual crescem nos conselhos dos municípios menores.
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Tabela LII – Freqüência de acesso dos CMDCA aos Conselhos Estaduais

 QUANDO NECESSÁRIO14  MENOR QUE MENSAL MENSAL TRIMESTRAL ANUAL EVENTUAL OUTRASS SR/ GENÉRICAS15  TOTAL 

PEQ 1A 17 - 28 9 3 6 2 4 69
PEQ 1B 24 - 21 13 3 3 1 9 74
PEQ 2 35 5 23 19 7 9 4 - 102
MED 21 3 22 9 4 3 - - 62
GDE 1 13 4 14 6 1 4 1 - 43
GDE 2 16 3 14 3 - 8 - - 44
GDE 3 1 1 2 - - - - 1 5
MET 1 - 1 - - 1 2 1 6
TOTAL 128 16 125 59 18 34 10 15 405
Obs: o total corresponde aos 405 casos com respostas afirmativas na tabela LI.

14 Quando assinaladas em conjunto as alternativas “quando necessário” e outra indicativa de periodicidade fixa, esta foi priorizada na tabulação.
15 Esse dado engloba os casos sem resposta e respostas do tipo “freqüência sistemática”, “regular” e afins.

Tabela LII-A – Percentuais relativos à freqüência de acesso dos CMDCA aos Conselhos Estaduais,  
pelos totais em cada porte

 QUANDO NECESSÁRIO MENOR QUE MENSAL MENSAL TRIMESTRAL ANUAL EVENTUAL OUTRASS SR/ GENÉRICAS TOTAL 

PEQ 1A 24,64 - 40,58 13,04 4,35 8,70 2,90 5,80 100,00 
PEQ 1B 32,43 - 28,38 17,57 4,05 4,05 1,35 12,16 100,00 
PEQ 2 34,31 4,90 22,55 18,63 6,86 8,82 3,92 - 100,00
MED 33,87 4,84 35,48 14,52 6,45 4,84 - - 100,00
GDE 1 30,23 9,30 32,56 13,96 2,33 9,30 2,33 - 100,00
GDE 2 36,36 6,82 31,82 6,82 - 18,18 - - 100,00
GDE 3 20,00 20,00 40,00 - - - - 20,00 100,00
MET 16,66 - 16,66 - - 16,66 33,33 16,66 100,00
TOTAL 31,60 3,95 30,86 14,57 4,44 8,40 2,47 3,70 100,00



��0

Tabela LII-A.1 – Percentuais relativos à freqüência do acesso dos CMDCA   aos Conselhos Estaduais, sobre totais 
agregados de porte

 QUANDO NECESSÁRIO MENOR QUE MENSAL MENSAL TRIMESTRAL ANUAL EVENTUAL OUTRAS SR TOTAL (SIM)

Municípios 
até 100 mil  31,60 2,61 30,62 16,29 5,54 6,84 2,28 4,23 100,00
habitantes

Municípios 
com mais de  31,63 8,16 31,63 9,18 1,02 13,2% 3,06 2,04 100,00
100 mil habitantes 

Os 405 conselhos municipais que se comunicam com os conselhos da criança e do adolescente de seus estados utilizam diversas 
formas de acesso para tal. As mais comuns são a via telefônica, a correspondência e a internet. Esta foi citada tanto para troca 
de mensagens eletrônicas, ou seja, para comunicação direta, como para acesso ao site dos conselhos, na busca de informações 
gerais. Em  6 casos houve uma observação de que é utilizado o acesso particular de algum conselheiro, ou o de terceiros.  
Observa-se maior uso do telefone como meio de comunicação nos municípios maiores, o mesmo acontecendo com a internet.

As publicações aparecem com alguma expressão, na forma de fôlderes, periódicos e boletins informativos dos conselhos. Uma 
única vez foi citado um diário oficial como fonte de informação, embora caiba enfatizar que não havia lista para escolha de 
alternativas. Dois conselhos municipais disseram ser intenso o contato com o estadual por haver pessoas que eram membros de 
ambos. Um comentou que toda relação com o conselho estadual quem faz é o conselho tutelar, sem justificar por que  
isso ocorre.
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Tabela LIII – Formas de acesso dos CMDCA aos Conselhos Estaduais
     
 FONE FAX ACESSO À INTERNET CORRESPONDÊNCIA PUBLICAÇÕES PESSOAL CONFERÊNCIAS OUTRAS SR

PEQ 1A 23 5 29 28 3 6 2 12 13
PEQ 1B 31 5 33 35 5 12 5 1 5
PEQ 2 38 7 42 33 8 12 11 3 3
MED 28 11 26 25 4 6 3 - -
GDE 1 22 7 20 9 1 9 5 - 1
GDE 2 22 11 23 11 1 9 3 4 4
GDE 3 3 - 3 2 - 1 - - 1
MET 4 - 4 3 1 3 1 - 1
TOTAL 171 46 180 146 23 58 30 20 28

Tabela LIII-A – Percentuais relativos às formas de acesso dos CMDCA aos Conselhos Estaduais de acordo com 
os totais de cada porte

 FONE FAX ACESSO À INTERNET CORRESPONDÊNCIA PUBLICAÇÕES PESSOAL CONFERÊNCIAS OUTRAS SR

PEQ 1A 33,33 7,25 42,03 40,58 4,35 8,70 2,90 17,40 18,84
PEQ 1B 41,89 6,76 44,59 47,30 6,76 16,22 6,76 1,35 6,76  
PEQ 2 37,25 6,86 41,18 32,35 7,84 11,76 10,78 2,94 2,94
MED 45,16 17,74 41,94 40,32 6,45 9,68 4,84 - -  
GDE 1 51,16 16,28 46,51 20,93 2,33 20,93 11,63 - 2,33
GDE 2 50,00 25,00 52,27 25,00 2,27 20,45 6,82 9,10 9,10
GDE 3 60,00 - 60,00 40,00 - 20,00 - - 20,00
MET 66,66 - 66,66 50,00 16,66 50,00 16,66 - 16,66
TOTAL 42,23 11,36 44,44 36,05 5,68 14,32 7,41 4,94 6,91
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Conanda

O acesso dos conselhos municipais dos direitos ao Conselho Nacional é menos usual que aos respectivos conselhos estaduais, 
ocorrendo em apenas cerca de 60% dos casos; se considerados os diferentes papéis na interlocução direta, essa procura é  
significativa, mas distante da ideal se considerada a expressão do Conanda no cenário nacional como núcleo central de  
informações a respeito da política da infância e juventude.

De acordo com o que seria de se esperar, a curva de crescimento acompanha o porte dos municípios, partindo de 46,85% nos 
conselhos situados em locais com até 10 mil habitantes e chegando a 85,7% nas metrópoles, com uma queda nos 10 conselhos 
de municípios com populações de 500 a 900 mil habitantes (tabelas LIV, LIV- A e LIV-A.1).

Tabela LIV – Acesso dos CMDCA ao Conanda
 
 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 44 48 2 94
PEQ 1B 44 44 4 92
PEQ 2 65 59 - 124
MED 54 19 - 73
GDE 1 35 12 1 48
GDE 2 42 6 2 50
GDE 3 7 3 - 10
MET 6 1 - 7
TOTAL 297 192 9 498
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Tabela LIV-A – Percentuais relativos ao acesso dos CMDCA aos Conanda, sobre os totais de cada porte
 
 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 46,81 51,10 2,12 100,00    
PEQ 1B 47,83 47,83 4,34 100,00    
PEQ 2 52,42 47,58 - 100,00    
MED 73,97 26,03 - 100,00    
GDE 1 72,92 25,00 2,08 100,00    
GDE 2 84,00 12,00 4,00 100,00    
GDE 3 70,00 30,00 - 100,00    
MET 85,71 14,29 - 100,00    
TOTAL 59,64 38,55 1,80 100,00

Tabela LIV-A.1 – Percentuais relativos ao acesso dos CMDCA aos Conanda, sobre os totais de porte agregados
 
 SIM NÃO
Municípios com até 100 mil habitantes 54,05 44,39
Municípios com mais de 100 mil habitantes 78,26 19,13

Quanto à freqüência de acesso, entre as fixas cai um pouco a mensal e sobem a trimestral e a anual, se comparadas às  
freqüências referentes ao conselho estadual. Ainda comparado a este, o acesso eventual, somado ao realizado quando  
necessário, cresce um pouco, ficando a dupla com 43% de menções dos conselhos municipais.
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Tabela LV – Freqüência do acesso dos CMDCA ao Conanda por porte

  QUANDO NECESSÁRIO MENOR QUE MENSAL MENSAL TRIMESTRAL ANUAL EVENTUAL OUTRAS 16 SR TOTAL (SIM)

PEQ 1A 7 - 11 13 7 4 2 - 44
PEQ 1B 16 1 11 6 5 2 3 - 44
PEQ 2 23 2 6 14 7 7 4 2 65
MED 18 - 10 10 4 9 - 3 54
GDE 1 9 1 9 7 2 5 - 2 35
GDE 2 17 5 9 4 1 5 - 1 42
GDE 3 2 - 1 1 1 1 - 1 7
MET 2 - 2 - - 2 - - 6
TOTAL 94 9 59 55 27 35 9 9 297

16 Outras: “apenas uma vez”, “apenas uma vez por fone”, “raramente (2)”, “quando o Conselho Estadual não tinha a informação”.

Tabela LV-A – Percentuais relativos à freqüência do acesso dos CMDCA ao Conanda, pelos totais de cada porte

 QUANDO NECESSÁRIO MENOR QUE MENSAL MENSAL TRIMESTRAL ANUAL EVENTUAL OUTRAS SR TOTAL (SIM)

PEQ 1A 15,90 - 25,00 29,55 15,90 9,09 4,55 - 100,00
PEQ 1B 36,36 2,27 25,00 13,64 11,36 4,55 6,81 - 100,00
PEQ 2 35,38 3,08 9,23 21,54 10,77 10,77 6,15 3,08 100,00
MED 33,33 - 18,52 18,52 7,41 16,66 - 5,55 100,00
GDE 1 25,71 2,86 25,71 20,00 5,71 14,29 - 5,71 100,00
GDE 2 40,48 11,90 21,43 9,52 2,38 11,90 - 2,38 100,00  
GDE 3 28,57 - 14,29 14,29 14,29 14,29 - 14,29 100,00
MET 33,33 - 33,33 - - 33,33 - - 100,00  
TOTAL 31,65 3,03 19,87 18,52 9,10 11,78 3,03 3,03 100,00
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Tabela LV-A.1 – Percentuais relativos à freqüência do acesso dos CMDCA ao Conanda,  
pelos totais de porte agregados

 QUANDO NECESSÁRIO MENOR QUE MENSAL MENSAL TRIMESTRAL ANUAL EVENTUAL OUTRAS SR TOTAL (SIM)

Municípios  
até 
100 mil  30,92 1,45 18,36 20,77 11,11 10,63 4,35 2,42 100,00 
habitantes

Municípios  
com mais de  33,33 6,66 23,33 13,33 4,44 14,44 0 4,44 100,00 
100 mil habitantes

Como se vê a seguir, a forma preferencial de acesso ao Conanda, assinalada por praticamente 65% dos conselhos municipais, 
é a internet, reforçando a importância desse canal como fonte de informações e de comunicação. Em segundo lugar aparece a 
correspondência, mencionada por 40% dos conselhos e em seguida o telefone, por 30%, caindo um pouco seu uso em relação ao 
apontado para os contatos com os conselhos estaduais.

Tabela LVI – Formas de acesso dos CMDCA ao Conanda por porte

 FONE FAX ACESSO À INTERNET17 CORRESPONDÊNCIA PUBLICIDADE PESSOAL CONFERÊNCIAS OUTRAS18  SR

PEQ 1A 9 2 32 19 3 1 1 1 12
PEQ 1B 7 2 35 22 2 3 - - 5
PEQ 2 21 4 38 24 8 2 1 - 10
MED 22 7 29 22 5 2 3 3 9
GDE 1 14 2 22 11 3 - 4 - 1
GDE 2 15 4 29 16 1 1 3 4 2
GDE 3 1 - 4 4 - - 1 - 1
MET - - 4 2 1 - 2 - 1
TOTAL 89 21 193 120 23 9 15 8 41

17 Internet de terceiros (6).
18 Outras: via Conselho Estadual (8), via CT (1), membro do CMDCA é do Conanda (1).
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Tabela LVI-A – Percentuais das formas de acesso dos CMDCA ao Conanda por porte

 FONE FAX ACESSO Á INTERNET CORRESPONDÊNCIA PUBLICIDADE PESSOAL CONFERÊNCIAS OUTRAS SR

PEQ 1A 13,04 2,90 46,38 27,54 4,35 1,45 1,45 1,45 17,39
PEQ 1B 9,46 2,70 47,30 29,73 2,70 4,05 0% 0 6,76
PEQ 2 20,59 3,92 37,25 23,53 7,84 1,96 0,98 0 9,80
MED 35,48 11,29 46,77 35,48 8,06 3,23 4,84 4,84 14,52
GDE 1 32,56 4,65 51,16 25,58 6,98 0 9,30 0 2,33  
GDE 2 34,09 9,09 65,90 36,36 2,27 2,27 6,82 9,09 4,55
GDE 3 20,00 0 80,00 80,00 0 0 20,00 0 20,00
MET 0 0 66,66 33,33 16,66 0 33,33 0 16,66
TOTAL 29,97 7,07 64,98 40,40 7,74 3,03 5,05 2,69 13,80

A articulação dos conselhos municipais dos direitos com os conselhos de seus estados e com o conselho nacional pode ser  
analisada também sob o ângulo do apoio que recebem para realizar diversas atividades.

Como se pôde observar no item “capacitação”, 298 conselhos recebem apoio desse tipo. Entre os municípios de pequeno porte, 
ele é de 51% para os com até 10 mil habitantes, sobe para 62% para os que possuem de 10 a 20 mil, cai para 55% na faixa 
seguinte e chega a atingir praticamente 70% dos conselhos de municípios médios, com 50 a 100 mil habitantes.

Entre os conselhos dos municípios de grande porte, o menor percentual dos que recebem apoio está nos que possuem de 500 
a 900 mil habitantes, com apenas 40% dos conselhos nessa situação; em seguida estão as metrópoles, com 57% dos conselhos 
apoiados, seguidas pelos conselhos dos municípios de tipo “grande 2”, com 60%. A melhor situação desse grupo é apresentada 
pelos de tipo “grande 1”, com 75%, faixa próxima à de médio porte, também com bom resultado.

�. Articulação dos CMDCA com o Ministério Público

O Ministério Público é um órgão central no sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente e tem sido um parceiro 
importante dos conselhos dos direitos nos municípios que mantêm com ele uma relação sistemática. Conforme ilustram os 
dados das tabelas LVII e LVII-A, a maioria dos conselhos dos direitos mantém algum tipo de articulação com o Ministério 
Público. Nos municípios de porte grande ou médio, ela ocorre em todos ou quase todos os casos. Nos pequenos, o percentual 
dos que não mantêm relações cresce um pouco, influindo nesse quadro o fato de muitos deles não serem sede de comarca. 
Ainda que se possa argumentar que nessa questão a ausência de resposta pode mascarar ausência de contato, para a maioria 
dos CMDCA a articulação com o MP é um fato.
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Tabela LVII – Articulação dos CMDCA com o Ministério Público

 COM ARTICULAÇÃO  SEM ARTICULAÇÃO SR TOTAL

PEQ 1A 74 14 6 94
PEQ 1B 75 8 9 92
PEQ 2 108 7 9 124
MED 66 3 4 73
GDE 1 41 3 4 48
GDE 2 41 1 8 50
GDE 3 9 - 1 10
MET 7 - - 7
TOTAL 421 36 41 498

Tabela LVII-A – Percentuais relativos à articulação dos CMDCA com 
o Ministério Público pelos totais de cada porte

 COM ARTICULAÇÃO  SEM ARTICULAÇÃO SR TOTAL

PEQ 1A 78,72 14,89 6,38 100,00
PEQ 1B 81,52 8,70 9,78 100,00
PEQ 2 87,10 5,65 7,26 100,00
MED 90,41 4,11 8,48 100,00
GDE 1 85,41 6,25 8,33 100,00
GDE 2 82,00 2,00 16,00 100,00
GDE 3 90,00 10,00 - 100,00
MET 100,00 - - 100,00
TOTAL 84,53 7,22 8,23 100,00
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No questionário se procurou saber em que situações os conselhos procuram o MP e vice-versa; a maioria das respostas  
descreveu as ocorrências sem especificar a quem coube a iniciativa. Entre os que o fizeram, em 18,47% dos casos ambos foram 
responsáveis por tal, em 16,67% a iniciativa coube aos CMDCA e em 4,02% das vezes ao MP. Próximos a essa média, entre os 
conselhos dos municípios até 10 e de 10 a 20 mil habitantes que declararam a quem coube a iniciativa do contato, observa-se 
que o MP responde por cerca de 4% dos casos e os CMDCA de 18 a 22%. Já nas metrópoles, ambos promovem a articulação 
recíproca, em todos os casos.

Entre os 421 conselhos que se articulam com o MP, 55 não definiram as questões sobre as quais conversam, dizendo que  
“o contato é feito sempre que se faz necessário”; as respostas dos demais encontram-se na relação a seguir apresentada.

Observa-se que as eleições de conselheiros tutelares isoladamente foram o fator que mais gerou demanda para essa 
relação. Cabe destacar o papel do MP em atividades de capacitação, inclusive promovendo debates sobre as competências 
institucionais de todos os órgãos envolvidos no circuito da infância e juventude.

Situações que motivaram o CMDCA a procurar o MP

A. CONSELHOS E FUNDO – 176
•  Eleições para o CT – 100
•  Atribuições do CT – 25
•  Eleições para o CMDCA (não gov.) – 16
•  Atribuições do CMDCA – 10
•  Operação do Fundo – 25

B. ACOMPANHAMENTO DE CASOS E SITUAÇÕES – 138
•  Natureza não especificada – 26
•  Adolescente em conflito com a lei – 18
•  Abrigos – 12
•  Drogas, álcool – 11
•  Exploração sexual – 11
•  Situações de risco – 11
•  Violência doméstica – 11
•  Trabalho infantil – 8
•  Evasão escolar – 5
•  Educação infantil – 4
•  Atendimento médico – 2
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C. ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO – 63
•  Palestras, conferências, encontros de capacitação – 44
•  Reuniões e debates – 19

D. DENÚNCIAS/INTERVENÇÕES EM ENTIDADES – 14 
Das situações que motivaram o MP a procurar o CMDCA, 33% foram relacionadas aos próprios conselhos e fundos: criação dos 
conselhos tutelares ou eleição dos conselheiros, criação ou operação do fundo e atribuições dos conselhos dos direitos e  
tutelares. Em 23% das situações, o MP solicitou do conselho dos direitos informações sobre entidades sociais e em 14% sobre 
programas e serviços.  Encaminhamento de crianças e adolescentes para atendimentos respondem por cerca de 9% dos 
contatos, enquanto aproximadamente 5% referem-se a pedidos para implantação de serviços no município (abrigo, centro de 
referência para adolescentes em conflito com a lei, programa para dependentes químicos etc). Os demais 16% dos contatos 
compreendem reuniões para orientação geral quanto a legislação e procedimentos.

Foram relatados alguns exemplos de ações civis públicas e de termos de ajuste de conduta coordenados pelo Ministério  
Público, com o objetivo de promover e monitorar ações das prefeituras. Houve depoimentos relatando “micro” ações, tal como 
providências para retirada de outdoor e depoimentos que ilustram problemas político-partidários locais, como um caso em que 
o MP foi acionado porque a prefeitura deixou de efetuar o repasse por motivo de interesse eleitoral.

Houve 11 casos de conselhos dos direitos que não procuraram o MP e justificaram esse fato alegando não ter havido necessidade 
para tal. Um deles afirmou que esse contato “quem faz é o conselho tutelar”. 17 conselhos explicitaram a ausência de contato 
por parte do Ministério Público. Alguns conselhos acrescentaram frases como “O MP não nos procurou em nenhuma  situação” 
(conselho de município com mais de 500 mil habitantes); “nunca nos procurou” (conselho de município com menos de 20 mil 
habitantes). Em um caso, foi explicitado que as constantes mudanças de promotor não permitem acompanhamento efetivo do 
trabalho do CMDCA.

Houve também algumas poucas queixas de relacionamento apenas formal e burocrático: “dificilmente somos procurados pelo 
MP. Quando acontece, é pela via formal” (município com mais de 200 mil habitantes); “há troca de informações burocráticas” 
(município com menos de 10 mil habitantes). Mas a grande maioria dos comentários espontâneos que qualificam essa relação 
expressa a importância dela, como se vê pelas frases escolhidas por seu poder de ilustração desse ponto: 

•  “a parceria se dá ainda que sem o MP na cidade”;
•  “o MP está a 90 km mas sempre contribui quando solicitado”;
•  “há uma estreita parceria”;
•  “o MP sempre nos informa com clareza”;
•  “a relação é profunda”;
•  “a parceria é intensa”;
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•  “a relação é muito boa, há uma comunicação permanente”.
(conselhos de municípios com menos de 100 mil habitantes)
•  “o MP informa sobre procedimentos, solicita dados, critérios, informações (...)”;
•  “há um canal aberto”;
•  “a relação é estrutural”;
•  “canal permanente de diálogo”;
•  “o MP apóia sempre que necessário”;
•  “grande parceria”;
•  “construção coletiva”.
(conselhos de municípios com mais de 100 mil habitantes)

É claro que tanto a existência de postura pró-ativa, de ambos os lados, como a qualidade da relação interinstitucional vai 
depender de características dos atores em cena. Os dados desta pesquisa confirmam papel importante do Ministério Público no 
cenário brasileiro para a implementação do sistema de garantia dos direitos definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

As relações dos CMDCA com as respectivas prefeituras são centrais à sua ação; este trabalho ilumina diversos aspectos 
dessa relação, que incluem desde o processo de criação, instalação e apoio ao funcionamento dado pelos executivos às  
novas instâncias concebidas pelo ECA, até a valorização de sua contribuição efetiva – o que implica nomear conselheiros  
governamentais com perfil adequado e respeitar as resoluções emitidas pelo conselho. A análise das ações específicas dos 
CMDCA, no próximo item, ilustra aspectos importantes dessa relação.

F.�. O CMDCA como espaço de co-gestão
O papel do CMDCA na aprovação, acompanhamento e avaliação da política municipal dos direitos da criança e do  
adolescente é um papel complexo, que exige, como visto, conselheiros com perfil adequado, bem formados e capazes de 
estabelecer bons processos de articulação com os demais atores institucionais relevantes dessa área. Para compreender de que 
forma eles exercem seu papel, foram escolhidos indicadores de algumas atribuições fundamentais, como o diagnóstico  
da realidade, a definição de prioridades, com formulação de planos e indicação de programas, o registro de entidades e a  
elaboração de planos de aplicação de recursos do fundo.
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�. Diagnóstico da realidade

O primeiro passo para formular prioridades e definir as linhas de intervenção da política municipal consiste no conhecimento da 
realidade. Um diagnóstico bem feito identifica dados sobre a demanda existente, a capacidade institucional instalada para seu 
atendimento e a demanda reprimida, permitindo estimar a necessidade de novos serviços e programas. É necessário ao CMDCA 
conhecer as situações de vulnerabilidade a que estão expostos crianças e jovens do município e avaliar em que medida as ações 
em andamento oferecem respostas de qualidade, provocam mudanças, estimulam o protagonismo e a autonomia de crianças, 
adolescentes e famílias.

A preocupação dos CMDCA com o conhecimento da realidade é revelada pela solicitação de levantamentos ou pesquisas, 
feita por apenas um terço deles, como ilustram os dados das tabelas LVIII e LVIII-A. O fato é agravado ao se considerar que a 
pergunta foi sobre a solicitação, e não sobre a realização de pesquisas ou levantamentos, que poderia esbarrar em limitações 
de ordem financeira ou outra qualquer. A simples indicação revela a valorização, pelo conselho dos direitos, do conhecimento 
científico sobre a realidade. 

As pesquisas podem não estar sendo indicadas por falta dessa percepção, ou porque os conselheiros julgam conhecer suficiente-
mente bem a própria realidade local e prescindir de mais elementos para pautar sua intervenção. Aí caberia uma reflexão sobre 
a influência das percepções subjetivas, derivadas da própria experiência, nesse conhecimento.

Existe uma clara relação entre a indicação de pesquisas e o porte dos municípios. Entre os menores de 10 mil habitantes,  
84% não indicam pesquisas, percentual que é de 75% para a próxima faixa de porte, até 20 mil pessoas. É provável o argumento 
de que, em locais tão pequenos, os dados sejam de conhecimento geral, mas a curva não melhora como seria desejável com o 
aumento dos portes populacionais. Apenas metade dos conselhos dos municípios de porte médio, de 50 a 100 mil habitantes, 
indica a realização de pesquisas, percentual que sobe um pouco nas faixas de 100 a 200 e desta a 500 mil, caindo novamente  
entre os conselhos dos municípios com população de 500 a 900 mil habitantes; somente nas metrópoles chega-se a um  
percentual de 85%.
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Para os conselhos que solicitaram pesquisas ou levantamentos e foram atendidos, perguntou-se qual o perfil das instituições 
que os realizaram e que temas focalizaram. A maioria (101) realizou algum tipo de levantamento com organizações não 
governamentais, dos quais boa parte objetivou dados sobre o atendimento prestado. Ou seja, o maior número de diagnósticos 
solicitado foi relativo ao atendimento prestado pelas entidades, direcionado para a busca de dados institucionais localizados.

Tabela LVIII – CMDCA que solicitaram pesquisas ou levantamentos por porte

 SOLICITARAM NÃO SOLICITARAM SR TOTAL

PEQ 1A 13 79 2 94
PEQ 1B 22 69 1 92
PEQ 2 41 83 - 124
MED 35 37 1 73
GDE 1 20 27 1 48
GDE 2 18 30 2 50
GDE 3 6 4 - 10
MET 6 1 - 
TOTAL 161 330 7 498

Tabela LVIII-A – Percentuais dos CMDCA que indicam pesquisas sobre os totais de cada porte

 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 13,83 84,04 2,13 100,00    
PEQ 1B 23,91 75,00 1,09 100,00    
PEQ 2 33,06 66,94 - 100,00    
MED 47,95 50,68 1,37 100,00    
GDE 1 41,67 56,25 2,08 100,00    
GDE 2 36,00 60,00 4,00 100,00    
GDE 3 60,00 40,00 - 100,00    
MET 85,71 14,29 - 100,00    
TOTAL 32,33 66,27 1,41 100,00



��3

19  Inclui: perfil do adolescente, adolescente como vítima e como agente de violência, adolescentes jurados de morte, medidas e trabalhos educativos.
20 O Mapa da Criança do PPAC foi citado nesse contexto.

Também aparecem como responsáveis por pesquisas universidades (32), fundações (21), secretarias municipais (12) e empresas 
privadas (22) – estas em geral com vistas a elementos para financiamento das ações. Outros órgãos, citados por um ou dois 
conselhos, para os quais foram solicitadas informações foram escolas, delegacias, MP, Vara da Infância e Juventude e cartório. Os 
agentes comunitários de saúde foram mencionados como fonte por um conselho dos direitos; 6 se reportaram aos conselheiros 
tutelares, sendo perceptível, nas respostas, a mistura de dados mais restritos a outros de natureza mais ampla.

Segue-se a relação dos temas objeto de solicitação de pesquisas ou levantamentos, por ordem decrescente de menções:

  Diagnóstico sobre o atendimento prestado – 45

  Diagnóstico sobre a situação da criança e do adolescente – 22

  Violência e exploração sexual – 13

  Ato infracional por adolescente19  – 12

  Mapeamento de situações de rua e risco – 11

  Trabalho infantil – 11

  Profissionalização e trabalho do adolescente – 9

  Avaliação de programas/da rede/da política municipal – 8

  Fundo e financiamento de projetos – 8

  Violência doméstica – 8

  Sexualidade e gravidez na adolescência – 6

  Drogadição – 5

  Violência em geral – 5

  Educação (infantil/evasão) – 4

  Saúde e desnutrição – 4

  Mapas de inclusão/exclusão, indicadores sociais20  – 4

  Família – 3
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  Abrigo – 2

  Legislação e avaliação dos conselhos – 2

  Pessoas portadoras de deficiência – 2

  Registro civil (demanda) – 2

  Interesses nas escolas – 1

  Lazer para o adolescente – 1

  Perfil dos educadores – 1

  Levantamento de projetos estaduais – 1

�. Elaboração de propostas de intervenção

A indicação de programas e serviços para a prefeitura foi selecionada como indicador da ação dos CMDCA, entendendo-se que 
ela decorre de processo anterior, de identificação de problemas ou demandas a serem atendidas. Neste trabalho, não se dispõe 
de elementos para avaliar se tais propostas de intervenção na realidade estariam ancoradas em um amplo planejamento  
estratégico, mas se avançou na questão ao procurar saber não apenas se houve sugestão de novos programas, mas se elas  
foram atendidas.

Nesse sentido, a resposta positiva indica a receptividade da prefeitura local à proposta do conselho. O contrário não é verdade, 
podendo a resposta negativa se referir tanto a conselhos que não sugeriram novos programas como a casos de propostas bem 
recebidas que aguardam recursos para implantação.

A questão não foi sempre bem compreendida; houve casos de conselhos que arrolaram uma quantidade grande de programas, 
provavelmente todos os mais importantes na área em andamento no município, e houve casos em que os programas indicados 
na verdade já existiam, mas foram ampliados por indicação dos conselhos.

As tabelas LIX e LIX-A mostram uma pequena maioria de casos em que houve ação positiva dos conselhos nesse sentido. A leitu-
ra por porte mostra que na categoria dos municípios com menos de 10 mil habitantes apenas 36% dos conselhos conseguiram 
aprovar novos programas, percentual que cresce progressivamente até atingir 60% nos conselhos das cidades de médio porte. 
Em seguida, esse percentual cai um pouco e depois se recupera, chegando a 85,7% entre os conselhos das metrópoles.
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Tabela LIX – Programas municipais criados a partir de propostas do CMDCA

 COM PROGRAMAS CRIADOS SEM PROGRAMAS CRIADOS SR TOTAL

PEQ 1A 34 57 3 94
PEQ 1B 44 45 3 92
PEQ 2 63 61 - 124
MED 44 27 2 73
GDE 1 26 22 - 48
GDE 2 29 17 4 50
GDE 3 7 3 - 10
MET 6 1 - 7
TOTAL 253 233 12 498

Tabela LIX-A – Percentuais relativos aos programas municipais criados a partir de  
propostas do CMDCA pelos totais de cada porte

 COM PROGRAMAS SEM PROGRAMAS SR TOTAL

PEQ 1A 36,17 60,64 3,19 100,00   
PEQ 1B 47,83 48,91 3,26 100,00   
PEQ 2 50,81 49,19 - 100,00   
MED 60,27 36,99 2,74 100,00   
GDE 1 54,17 45,83 - 100,00   
GDE 2 58,00 34,00 8,00 100,00    
GDE 3 70,00 30,00 - 100,00    
MET 85,71 14,29 - 100,00   
TOTAL 50,80 46,79 2,41 100,00
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Na tabela LX podem ser observados, em relação aos 253 conselhos que foram responsáveis pela criação ou ampliação de 
programas, em quantos casos foi criado um e em quantos foram criados mais de um novo programa. Não houve uma pergunta 
sobre ampliação de metas, e é provável que ela tenha sido bem maior do que o indicado nessa tabela, em que consta apenas 
para classificar respostas indevidamente apresentadas pelos conselhos como referentes à criação de programas novos, quando 
de fato se tratava de casos, quase todos, de ampliação. Agregados nesse conjunto constam dois casos de programas que tiveram 
revisão de diretrizes e, portanto, mudanças de conteúdo.

Um comentário pertinente feito por alguns poucos conselhos é o de que todos os programas passam por sua aprovação. Cabe 
enfatizar esse ponto, que chama a atenção do importante papel dos conselhos de acompanhar e avaliar o conjunto das ações em 
desenvolvimento nos municípios voltadas para crianças e adolescentes.

Tabela LX – Número de programas criados ou ampliados por sugestão do CMDCA

 MUNICÍPIOS COM MUNICÍPIOS C/ MAIS MUNICÍPIOS COM TOTAL
 UM PROGRAMA NOVO DE UM PROGRAMA NOVO PROGRAMAS AMPLIADOS

PEQ 1A 15 6 13 34
PEQ 1B 17 17 10 44
PEQ 2 30 19 14 63
MED 21 14 9  44
GDE 1 12 8 6  26
GDE 2 14 10 5  29
GDE 3 2 3 2  7
MET 2 4 -  6
TOTAL 113 81 59 253

Obs: este total é o de conselhos que solicitaram levantamentos ou pesquisas.
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Tabela LX-A – Percentuais sobre o número de programas criados ou ampliados  
por sugestão do CMDCA, pelos totais de cada porte

 UM NOVO MAIS DE UM METAS/DIRETRIZES PROPOSTAS JÁ EXISTENTES SR TOTAL DE SIM

PEQ 1A 44,12 17,65 38,24 - 100,00
PEQ 1B 38,64 38,64 22,73 - 100,00
PEQ 2 47,62 30,16 22,22 - 100,00
MED 47,73 31,82 20,45 - 100,00
GDE 1 46,15 30,77 23,08 - 100,00
GDE 2 48,28 34,48 17,24 - 100,00
GDE 3 28,57 42,86 28,57 - 100,00
MET 33,33 66,67 - - 100,00

�. Cadastro de dados da rede de serviços

Uma das atribuições dos CMDCA consiste em registrar as entidades não governamentais, de acordo com o ECA22 . Isso pode  
ser feito de forma integrada com outros conselhos, principalmente os de assistência social. É importante enfatizar que os  
conselhos dos direitos não são órgãos executivos, mas deliberativos. Cabe a eles definir critérios para o registro, já que o  
ato em si pode ser delegado para órgão do Poder Executivo. O registro não cumpre apenas papel legal/burocrático, mas foi  
concebido para funcionar como banco de dados sobre a rede de atendimento. A idéia é que seja permanentemente  
atualizado, com as informações sendo transmitidas ao conselho tutelar.

As tabelas LXI e LXI-A mostram que essa tarefa básica está cumprida, em média, para apenas 72% dos conselhos. Bastava a um 
conselho ter uma organização registrada para poder dar uma resposta positiva a essa questão. Daí que essa resposta significa 
que em quase 30% dos municípios os conselhos não deram início a esse processo.

Ou seja, na primeira tarefa relativa ao registro, muitos conselhos deixaram a desejar. Eles se concentram nos municípios  
pequenos; quase 60% na primeira categoria de porte não têm organizações registradas, pouco mais de 40% na segunda e  
20% na terceira, sendo essas três as que agregam municípios com menos de 50 mil habitantes.

22 Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 90, parágrafo único e 91, que dispõem sobre o registro de entidades não governamentais no CMDCA e a 
inscrição dos seus programas, especificados os regimes de atendimento.



�68

Variando significativamente com o porte dos municípios, nos médios o percentual de ausência de registro baixa para apenas  
4% e se mantém menor que 7% nos grandes, chegando a zero nos municípios com mais de 500 mil habitantes e nas metrópoles.

Houve conselhos que responderam não saber quantas são as organizações inscritas, nem se elas estão ativas ou não. Não foi 
tabulado por falta de confiabilidade o dado relativo à atividade das organizações registradas. Como exemplo, há o caso de uma 
metrópole cujo conselho dos direitos tem registrada uma única organização que não sabe se está ativa.

Tabela LXI – CMDCA com entidades não governamentais registradas por porte

 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 34 56 4 94
PEQ 1B 51 40 1 92
PEQ 2 99 25 - 124
MED 69 3 1 73
GDE 1 44 3 1 48
GDE 2 45 2 3 50
GDE 3 10 - - 10
MET 7 - - 7
TOTAL 359 129 10 498

Tabela LXI-A – Percentuais relativos aos CMDCA com entidades não governamentais registradas,  
pelos totais de cada porte

PORTE SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 36,17 59,57 4,26 100,00    
PEQ 1B 55,43 43,48 1,09 100,00    
PEQ 2 79,84 20,16 - 100,00    
MED 94,52 4,11 1,37 100,00    
GDE 1 91,67 6,25 2,08 100,00    
GDE 2 90,00 4,00 60,00 100,00    
GDE 3 100,00 - - 100,00    
MET 100,00 - - 100,00    
TOTAL 72,09 25,90 2,01 100,00
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�. Elaboração de plano de aplicação de recursos do fundo

A elaboração, pelo CMDCA, do plano de aplicação de recursos do fundo é um importante indicador sobre a atuação dos  
conselhos, dado que se refere a uma atividade que, embora básica, ainda é cumprida por poucos.

Como visto, 90 dos 498 conselhos analisados ainda não conseguiram que as respectivas prefeituras regulamentem os fundos da 
criança e do adolescente. Em muitas o fundo está regulamentado, mas não recebe recursos significativos. E em muitas outras, 
como se vê pela tabela LXII, os conselheiros não participam da decisão sobre o destino dos recursos. Não fazê-lo significa não 
exercer o poder deliberativo que lhes é próprio em assunto da mais alta relevância para o atendimento efetivo dos 
direitos da população infanto-juvenil.

A questão dos fundos financeiros é complexa do ponto de vista técnico, pois envolve compatibilizar a função de ordenar 
despesas, típica de governo, com a função de decidir como gastar, própria do conselho paritário. Exige dos conselheiros dos 
direitos conhecimentos sobre orçamento público, que muitas vezes lhes falta e implica respeitar as características dos fundos 
especiais23, o que nem sempre ocorre. 

É complexa também pelos interesses diversos que mobiliza; diversamente do desejado pelos formuladores do Estatuto, a 
colaboração das três esferas de governo e da sociedade não tem se concentrado em um único fundo; nos casos em que ocorre o 
co-financiamento, é comum que ele se destine a finalidade específica (programa definido ou entidade selecionada para receber 
o recurso). No caso das prefeituras, em geral uma pequena parcela do orçamento destinado ao atendimento da criança e do 
adolescente vai para o fundo, mas a maior parte é diretamente aplicada.

Como se vê nas tabelas XLII e XLII-A, pouco menos da metade dos conselhos elabora o plano de aplicação dos recursos  
do fundo. Esse fator sofre grande influência do porte dos municípios: entre os conselhos de pequeno porte, o percentual  
dos que o faz varia de 32 a 40%, passando a 60% nos de porte médio e “grande 1” e crescendo nos municípios com maior  
porte populacional.

23
 Por exemplo, a transferência de recursos de um exercício para outro.
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Tabela LXII – CMDCA que elaboram o plano de aplicação dos recursos do Fundo, por porte

 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 33 58 3 94
PEQ 1B 30 61 1 92
PEQ 2 50 73 1 124
MED 44 27 2 73
GDE 1 29 17 2 48
GDE 2 32 16 2 50
GDE 3 7 3 - 10
MET 6 - 1 7
TOTAL 231 255 12 498

Tabela XLII-A – Percentuais relativos aos CMDCA que elaboram o plano de  
aplicação dos recursos do Fundo, pelos totais de cada porte

 SIM NÃO SR TOTAL

PEQ 1A 35,11 61,70 3,19 100,00    
PEQ 1B 32,61 66,30 1,09 100,00    
PEQ 2 40,32 58,87 38,29 100,00    
MED 60,27 36,99 2,74 100,00    
GDE 1 60,42 35,42 4,17 100,00    
GDE 2 64,00 32,00 4,00 100,00    
GDE 3 70,00 30,00 - 100,00    
MET 85,71 - 14,29 100,00    
TOTAL 46,39 51,20 2,41 100,00

O questionário trouxe perguntas sobre as fontes dos recursos, o percentual do total de recursos do fundo recebido de cada uma 
delas e o destino dos recursos. As duas últimas questões não foram compreendidas por número alto de conselhos, inviabilizando 
a tabulação das respostas. Na verdade, o fato de tantos deles não elaborarem o plano de aplicação dos recursos sinaliza para um 
provável distanciamento da operação cotidiana do fundo.
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Diversas inconsistências ou erros foram observados no preenchimento dos dados desse campo, tais como registro de recursos em 
fundos não regulamentados, percentuais relativos ao orçamento municipal e não ao fundo, soma de percentuais das diversas 
fontes ultrapassando os 100%, entre outros.

Por isso, optou-se por apresentar as fontes, sem os percentuais. A análise da origem dos recursos dos fundos municipais dos 
direitos da criança e do adolescente, além de evidenciar o comportamento do Poder Executivo quanto a essa questão, mostra  
a colaboração das outras esferas de governo e evidencia a articulação do conselho com outros poderes e a mobilização da  
sociedade civil, que podem ser verificadas nos itens de multas e doações.

As tabelas LXIII e LXIII-A mostram ser elevado o número de ausência de respostas a essa questão, o que provavelmente reflete 
a existência apenas “virtual” de alguns fundos, com receitas insignificantes ou sem movimentação. Em um único caso a 
ausência de resposta corresponde a ausência da informação.

Essa tabela deve ser analisada à luz das informações sobre o número de fundos municipais criados. Como se pode observar,  
dos 61 municípios com menos de 10 mil habitantes regulamentados, apenas 33, ou pouco mais da metade, recebem recursos  
da prefeitura. Esse percentual chega a cair para a casa dos 40% e subir para a dos 60%, chegando ao mínimo de 20% nos  
municípios de 500 a 900 mil habitantes e ao máximo de 85% nas metrópoles, não apresentando portanto relação direta com  
o porte populacional.

A gravidade do não investimento das prefeituras nesse fundo aumenta de proporção se for considerado que o percentual 
abrange qualquer volume de recursos – e há casos em que os conselhos registraram importâncias inferiores a R$ 100,00. Isto é, 
qualquer importância seria suficiente para a prefeitura entrar nas estatísticas de fonte de recurso desses fundos –  
sua ausência total é indicativa ou da não operação real do fundo, ou da desvalorização desse importante mecanismo pelo  
executivo municipal.

Uma resposta ilustra bem situações correntes: “todos os recursos destinados ao atendimento da criança e do adolescente  
no ano de 2002 não passaram pela conta do Fundo, vieram direto da conta movimento da Prefeitura para pagamento das 
despesas contratadas”. 

Como se vê adiante nas tabelas, as prefeituras representam a fonte de recursos que contribui com o maior número de 
fundos – e em nenhuma categoria de porte populacional o aporte de recursos municipais é universal.

A esfera estadual aparece com incidência maior que a federal – enfatizando-se novamente que se trata de número de fundos 
com os quais contribuem, e não de valor das contribuições. Verificam-se ainda movimentos de canalização de multas para os 
fundos e de doações e uma pequena presença de outras fontes, que sinalizam posturas proativas na busca de recursos que 
devem ser incentivadas pelos conselheiros e gestores.
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Tabela LIII – Origem dos recursos dos Fundos Municipais dos Direitos da Criança  
e do Adolescente, por porte

 PREFEITURA ESTADO UNIÃO DOAÇÕES MULTAS RENDIMENTOS APLIC. OUTROS SEM RECURSOS SR

PEQ 1A 33 16 8 6 3 4 4 7 32
PEQ 1B 31 15 4 13 9 5 2 7 23
PEQ 2 46 12 7 27 8 12 7 7 29
MED 39 13 5 35 6 17 4 2 8
GDE 1 21 7 6 27 8 11 3 - 8
GDE 2 30 6 4 30 11 18 10 2 5
GDE 3 2 - 2 8 2 03 2 - 1
MET 6 1 - 7 4 7 3 - -

Tabela LIII-A – Percentuais relativos à Prefeitura como fonte de recursos

 FUNDOS REGULAMENTADOS FUNDOS QUE RECEBEM RECURSOS MUNICIPAIS % DE FUNDOS COM RECURSOS MUNICIPAIS

PEQ 1A 61 33 54,09
PEQ 1B 65 31 47,69  
PEQ 2 97 46 47,42  
MED 63 39 61,90  
GDE 1 45 21 46,66  
GDE 2 47 30 63,82  
GDE 3 10 2 20,00  
MET 7 6 85,71   
TOTAL 395 208 52,65
Obs: percentuais elaborados sobre o total de fundos regulamentados.



��3

G – CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do perfil dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente nesta pesquisa focalizou, como visto, a gestão  
participativa da infância e adolescência e duas dimensões essenciais ao seu funcionamento: a composição dos conselhos e a 
formação dos conselheiros.

O universo dos conselhos abrangido por este estudo, composto por 498 municípios integrantes do Programa Prefeito Amigo  
da Criança da Fundação Abrinq, de 25 estados da Federação, trouxe uma apreciável riqueza de dados. A diversidade da  
representação é um retrato da heterogeneidade municipal brasileira: 62% dos conselhos analisados encontram-se em cidades 
com menos de 50 mil habitantes, boa parte deles em cidades com até 20 ou até 10 mil apenas; de outro lado, os 17 maiores 
municípios, com mais de 500 mil habitantes, concentram 42% da população deste conjunto.

Esta configuração implica desafios consideráveis para a implementação do processo de gestão participativa no país. Foi possível 
identificar, ao longo deste trabalho, questões que sofrem influência da região em que se situam os conselhos e do porte  
populacional dos municípios. Este especialmente revelou-se fator de peso significativo; as categorias adotadas permitiram 
visualizar quantos conselhos dos direitos se encontram em determinadas situações e qual a extensão de crianças e adolescentes 
potencialmente alcançadas por suas ações.

Como canais institucionais de co-gestão da política pública da infância e juventude, os conselhos dos direitos constituem-se em 
espaços privilegiados de articulação e decisão. Apoiado em bases sólidas mas insuficientemente desenhado, esse modelo de 
gestão compartilhada encontra-se carente de aperfeiçoamentos de diversas naturezas. O mesmo se pode dizer da prática: os da-
dos analisados nesta pesquisa indicam que o arcabouço institucional básico do sistema de garantia dos direitos, em que pesem 
os avanços observados, ainda está a ser implantado em diversos municípios e apresenta distorções a corrigir em outros tantos.

Nestas considerações, enfatizam-se os resultados apresentados ao longo do trabalho, com o intuito de apresentar aos gestores 
públicos e conselheiros uma síntese de elementos substantivos do perfil dos conselhos dos direitos que lhes permita situar-se e 
avaliar-se nesse contexto.

Ao se pensar o processo de implantação dos novos mecanismos propostos pelo ECA – conselhos dos direitos, conselhos tutelares 
e fundos –, cabe lembrar que a criação dos dois últimos pressupõe a existência do primeiro. Como visto, a data de criação dos 
CMDCA apresenta uma forte relação com o porte dos municípios: os maiores em geral foram mais rápidos na instalação de  
seus conselhos dos direitos e, como decorrência, também dos seus conselhos tutelares e fundos. Esses processos ainda não se 
completaram em diversos municípios, a maioria de pequeno porte.

Como conseqüência, nem todos os conselhos dos direitos do universo pesquisado atuam com apoio de conselhos tutelares e 
fundos financeiros específicos. Em 7,4% dos municípios, com nítida predominância dos de pequeno porte, o conselho tutelar 
ainda não foi instalado e em 18,7% a relação de conselhos tutelares por habitante é de mais de 200 mil pessoas para um único 
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conselho. A inadequação do número de conselhos tutelares à demanda potencial dificulta a adoção, pelos conselheiros, de 
posturas pró-ativas na resolução de problemas.

Em muitos dos municípios deste universo, o fundo da criança e do adolescente ainda não foi regulamentado; nessa situação  
se encontram cerca de 30% dos municípios com menos de 10 mil habitantes, 24% dos com população entre 10 e 20 mil e  
21% dos que têm de 20 a 50 mil. Observa-se ainda que 17,4% dos fundos regulamentados o foram em data recente, já no início 
dos anos 2000.

O panorama se agrava quando se constata a existência praticamente virtual de muitos fundos, sem recursos ou sem movimento. 
Para piorar o quadro, apenas 52,6% dos fundos regulamentados e operantes recebeu recursos financeiros de qualquer monta 
das prefeituras no período analisado.

A ausência ou insuficiência de conselhos tutelares ou fundos, especialmente em municípios cujos prefeitos demonstraram 
valorizar a política da infância e juventude, evidencia contradições ou dificuldades que merecem um olhar cuidadoso, pois 
implicam limites evidentes ao potencial de ação dos próprios CMDCA e, mais que isso, redução  drástica das possibilidades locais 
de garantir o atendimento aos direitos das crianças e adolescentes.

Em busca de cumprir esta meta, cabe aos gestores públicos e aos conselheiros dos direitos articular atores institucionais e  
mobilizar a população para que a criação, ampliação e/ou funcionamento adequado dos conselhos e fundos ocorra o quanto 
antes em seus municípios.

A instalação desse arcabouço institucional é o requisito básico para o funcionamento da gestão participativa da política da 
infância e adolescência; é a partir daí que se pode pensar em suas dimensões.

A análise da primeira delas, a composição dos conselhos, evidenciou a necessidade de avanços na compreensão do sentido da 
paridade, princípio que é a base para que se estabeleçam processos legítimos de articulação e decisão no interior dos conselhos.

A composição paritária dos conselhos, com igual número de representantes do governo e de organizações representativas da 
sociedade civil, é a tradução das novas relações desta com o Estado, a forma concreta de viabilizar o princípio da co-gestão da 
política pública da infância e juventude.

Conforme comentado, o princípio da paridade, ainda que mal interpretado, é obedecido por 87% dos conselhos dos direitos. O 
desequilíbrio nem sempre favorece a sociedade civil: esta é privilegiada em 64% dos casos de desequilíbrio; nos outros 36% os 
governos têm a maioria dos assentos.

Com relação ao fator regional, observou-se que a região Sul é a que concentra maior número de conselhos não paritários, e 
a Nordeste aquela de mais nítido predomínio da sociedade civil nos não paritários; em relação ao porte populacional, não se 
confirmou, para a realidade dos conselhos, a hipótese do senso comum de que as cidades pequenas estariam mais sujeitas a 
manifestações de autoritarismo governamental.
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A maioria dos conselhos revela adequada percepção de que cabe ao Poder Executivo indicar os representantes governamentais 
e adota parâmetros adequados que garantem condições formais de legitimidade ao processo de escolha das organizações não 
governamentais. Entretanto, observa-se em boa parte deles indevida personalização do cargo de conselheiro, contrariando o 
disposto no ECA, que é claro ao definir a mediação de organizações representativas como via para a participação popular.

A representação governamental nos conselhos dos direitos pôde ser observada com os dados organizados por região e pelas  
categorias de porte com diferentes composições. Em média as prefeituras detêm 91,5% dos assentos, sendo os demais   
ocupados por representantes de outras esferas de governo (principalmente a estadual) ou de outros poderes (notadamente o 
Legislativo) – cujas presenças nos conselhos municipais, como enfatizado, ferem os princípios, no primeiro caso, de autonomia 
dos entes federativos e, no segundo, de independência entre os poderes da República.

A participação praticamente universal das políticas sociais de educação, saúde e assistência social, a presença das políticas  
de cultura e esportes e a expressão das áreas jurídica, de planejamento e finanças nos conselhos permite afirmar que as  
distorções encontradas no perfil da representação governamental não se dão por ausência, mas pelas comentadas presenças 
institucionais improcedentes. 

A análise da representação da sociedade civil revelou participação de segmentos compatível com a realidade municipal, com 
reflexos da variável porte populacional. Discutiu-se a questão da identidade institucional, fundamental para a distribuição das 
organizações nos conselhos, e dos seus possíveis fatores constitutivos, questão a ser aprofundada em outros estudos.

Chamou-se a atenção para as implicações, para a classificação das organizações não governamentais, da convivência da lógica 
setorial, responsável por estruturas de gestão e linhas de financiamento com a ótica da intersetorialidade.

Constatou-se que as entidades de cunho religioso são as mais numerosas nos conselhos dos direitos, e se desenvolveu uma 
reflexão sobre o significado dessa identidade em conselho destinado a formular políticas públicas em um país laico.

Comprovado o vínculo das instituições religiosas com a prestação de serviços de atendimento, verifica-se que pouco mais da  
metade da representação da sociedade civil nos conselhos dos direitos está ligada às áreas de assistência social, saúde e  
educação, situação que espelha a observada na composição de governo e reflete a centralidade dessas políticas para o  
atendimento dos direitos da criança e do adolescente. 

Seguem-se em expressão numérica, como visto, as associações de moradores e os sindicatos e associações de classe e, com 
menor peso percentual, os demais tipos descritos de instituições.

Foram observados casos de representantes de organizações da sociedade civil compondo a representação de governos e  
vice-versa. Também foram observados casos de representações de outros conselhos de políticas públicas ou de conselhos  
tutelares nos conselhos dos direitos, implicando disfunções e sobreposições de papéis. 
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Essas distorções de natureza diversa, apontadas e comentadas ao longo deste relatório, fazem com que seja oportuna uma 
reflexão nos conselhos em que se manifestam, com vistas a ajustar com maior grau de sintonia suas composições ao princípio 
da paridade, tal como definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Cabe aos conselheiros e gestores municipais rever as 
respectivas legislações e regimentos, articulando-se com os atores dos outros poderes, esferas de governo, conselhos etc., para 
que continuem a contribuir com a garantia dos direitos da criança e do adolescente, respeitadas as respectivas competências e 
atribuições institucionais.

Uma recomendação que se pode generalizar para a maioria dos conselhos é a da importância de introduzir ou reforçar em seu 
interior a representação das entidades de defesa de direitos, cujo perfil as torna especialmente adequadas para que, com sua 
presença, eles ganhem força e dinamismo no cumprimento de sua missão institucional.

Outra dimensão analisada nesta pesquisa, a formação dos conselheiros, partiu de requisitos definidos pelos próprios conselhei-
ros para mostrar em que medida são adotados na composição dos conselhos. Foram abordados requisitos universais, critérios 
para ingresso nos conselhos e definições de exigências específicas para os conselheiros governamentais e não governamentais.

O compromisso com a defesa dos direitos da criança e do adolescente, como visto, foi o critério universal de escolha para todos 
os conselheiros. A experiência de trabalho é empregada como indicador da identidade com a questão; já a competência técnica 
está associada à capacitação. 

O poder decisório foi apontado como fator desejável para seleção de representantes governamentais, pois esses conselheiros 
cumprem o complexo papel de transmitir ao conselho o pensamento de governo e vice-versa. A relevância da composição pari-
tária, conforme enfatizado, se faz sentir na necessidade de atuação articulada dos representantes de governo para argumenta-
ção e defesa das decisões deste no seio do conselho; por outro lado, cabe aos conselheiros governamentais desenvolver processo 
de convencimento dos dirigentes pertinentes sobre os fundamentos que sustentam as resoluções dos conselhos.

Apesar da importância declarada do fator poder decisório, apenas 55,5% dos conselheiros da representação governamental 
ocupam cargos de direção em suas prefeituras; 37,7% dos cargos são ocupados por representantes do governo municipal sem 
poder decisório e os outros 6,7% por representantes de outros poderes ou esferas de governo.

A presença de dirigentes nos CMDCA é um indicador do reconhecimento desse conselho como instância necessária de interlo-
cução decisória da política da infância e adolescência. É interessante observar o peso da variável porte populacional nesse fator, 
lembrando que a média dos assentos governamentais ocupados por dirigentes municipais, que é de 54,9% nos conselhos dos 
municípios com até 100 mil habitantes, sobe para 63,9% em municípios com mais de 100 mil. Entretanto, quando se identificam 
os cargos desses dirigentes, percebe-se que as autoridades de maior expressão, os secretários municipais, estão proporcional-
mente mais presentes nos conselhos dos municípios menores do que nos maiores: no primeiro grupo chegam a representar 
40,9% do total dos cargos de direção, enquanto no outro não passam de 23,5%.
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Entre os conselheiros governamentais sem poder decisório, 75% possuem cargos técnicos; considerando a especificidade do 
papel dessa representação, é significativo constatar aí uma maioria de profissionais com formação universitária, de 70,4% para 
os conselhos de municípios com até 100 mil habitantes e de 87,5% para os maiores que isso.

São diversas as exigências de perfil profissional relativas aos representantes da sociedade civil. A complexidade do papel que 
desempenham reside no fato de que a legitimidade de sua representação implica a comunicação permanente e qualificada 
com as suas bases. Nesse sentido, a análise da competência técnica deve ser feita de forma associada à capacidade de liderança 
comunitária, ou do segmento. 

Conforme comentado, esses conselheiros estão identificados neste relatório de pesquisa da forma como se identificam nos 
próprios conselhos. Foi possível perceber a diversidade de profissões e ocupações dos conselheiros não governamentais, em que 
quatro categorias apresentam maior peso percentual, somando juntas praticamente três quartos da representação da sociedade 
civil nos CMDCA. São elas a dos dirigentes, membros ou funcionários de entidades, com 25,5%; a dos professores, educadores  
e diretores de escola, com 20,7%; a de profissionais com formações diversas de nível superior, com 17,4%; e a que agrega  
voluntários, donas de casa, aposentados e estudantes, com 10,7%.

Se o papel de conselheiros está em construção, os processos de capacitação se constituem em espaço privilegiado desse  
processo. Espera-se dos gestores municipais comprometidos com a política de atendimento dos direitos da criança e do  
adolescente que invistam na capacitação dos conselheiros; os resultados da pesquisa entretanto mostraram ser, no ano focali-
zado, ligeiramente superior o número de prefeituras que não promoveu nenhuma atividade de capacitação de conselheiros dos 
direitos em relação ao número das que o fez, dado que fica mais desfavorável se consideradas apenas as atividades realizadas 
nos próprios municípios.

O mesmo se repete em relação à formação dos conselheiros tutelares. Em ambos os casos, a observação dos tipos de atividades 
realizadas reforça a indicação de necessidade de aumento de investimentos em capacitação – abrangentes em conteúdos e pro-
fundidade, suficientes em carga horária, realimentados periodicamente de forma a propiciar que se complete o ciclo reflexão/
ação e extensivos a todos os conselheiros. Um dado positivo a ressaltar é que em geral pôde ser observada uma boa adequação 
dos conteúdos programáticos das atividades de capacitação já realizadas às necessidades de formação dos conselhos.

Assegurada a composição paritária das representações de governo e sociedade civil nos conselhos, e atendidos os requisitos 
de perfil e formação dos conselheiros, pode-se dizer que estão cumpridas condições básicas para que se estabeleça de forma 
adequada o processo de gestão participativa. Evidentemente os cenários – do municipal ao global – podem representar desafios 
adicionais, cuja análise extrapola o escopo deste trabalho.

A análise de como esse processo tem ocorrido nos 498 conselhos dos direitos abrangidos por esta pesquisa foi estruturada com 
base na missão que caracteriza essa instância: a de se constituir em arena de articulação e de decisão. Para contextualizá-la, 
apresentaram-se dados sobre os recursos disponíveis aos conselhos e a forma como eles se organizam internamente para 
realizar os trabalhos.
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Como dito, não se partiu do pressuposto de nenhum tipo de relação causal entre melhores instalações ou equipamentos mais 
sofisticados e melhor desempenho nos conselhos, mas sim do reconhecimento de que alguns insumos são importantes para seu 
funcionamento adequado.

Cabe chamar a atenção para a insuficiência dos recursos com que ainda operam muitos conselhos tutelares no país; entre outros 
dados, quase 40% deles não conta com nenhum funcionário de apoio, o que obriga os próprios conselheiros a se deslocar de 
suas funções típicas para outras de rotina administrativa.

Como se pôde observar neste relatório, em que as especificidades regionais e as derivadas do porte populacional dos municípios 
puderam ser visualizadas em tabelas organizadas para cada tipo de recurso, nenhum dos recursos de apoio chega perto de 
atingir a todos os conselhos dos direitos.

Os únicos recursos disponíveis em mais de 300 conselhos são a linha telefônica e o computador; os demais não atingem sequer 
a metade dos CMDCA. Cabe a cada município avaliar sua importância relativa em relação às necessidades e possibilidades locais, 
tendo em vista que o telefone é um bem de primeira necessidade e o computador uma ferramenta básica da contemporanei-
dade, de grande relevância para os trabalhos do conselho, que se enriquece extraordinariamente com o acesso à internet. Para 
municípios de pequeno porte, pode ser viável compartilhar recursos humanos, desde que se garanta o bom atendimento e o 
amplo acesso; o uso conjunto do mesmo espaço físico por diversos conselhos pode favorecer a articulação e mesmo a adoção da 
ótica da intersetorialidade para o enfrentamento de problemas comuns.

O Sistema de Informações para a Infância e Adolescência (Sipia), é conhecido por 64,4% dos conselheiros dos direitos;  
entretanto apenas 23% deles utilizam os dados desse banco, estratégico para a análise dos casos de violação dos direitos, além 
de importante ferramenta de classificação e encaminhamento dos casos de acordo com parâmetros universais.

O porte dos municípios e o número de conselheiros são fatores de organização do trabalho nos CMDCA, entre os quais em geral é 
observada sintonia, como se verifica pelos dados apresentados, nos quais, entretanto, chama a atenção o percentual de  
municípios de pequeno porte com conselhos com número elevado de membros. Os quadros institucionais dos conselhos de 
políticas públicas naturalmente deveriam acompanhar, em tamanho e complexidade, características das respectivas prefeituras.

A relação com o porte populacional evidenciou-se mais forte na formação de comissões temáticas e grupos de trabalho, tanto 
mais presentes quanto maiores os municípios e, como se viu, com uma maioria de temas comuns, seja nos organizados por tipo 
de atividade como nos dispostos conforme a natureza das questões que se propõem enfrentar.

Os CMDCA como arena de articulação situam-se em meio a uma extensa e complexa rede de atores institucionais, que exigem 
sua atenção sistemática. Com os conselhos tutelares, verificou-se na maior parte dos casos a existência de fluxo regular de  
comunicações. A atuação integrada ocorre em 86% dos casos e os exemplos dados indicam um bom número de ações  
adequadas, tais como discussões conjuntas da política de atendimento, realização de atividades de formação e outras.
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Não há elementos que permitam afirmar até que ponto os conselheiros compreendem seus diferentes papéis nesses casos; 
por exemplo, conforme comentado, a discussão de casos, que concentra elevado número de respostas, pode contribuir para a 
política de atendimento se o foco for ampliado do caso em si para as situações do mesmo tipo que ele ilustra e em medidas para 
seu enfrentamento – assegurada a autonomia dos conselhos tutelares para os encaminhamentos. Foram observadas algumas 
disfunções de papel, como o atendimento a crianças ou famílias por conselheiros dos direitos.

No que se refere à integração com conselhos municipais, cabe enfatizar que a iniciativa de promovê-la recai mais fortemente 
sobre os conselhos voltados para o atendimento de segmentos populacionais, como é o caso dos CMDCA, uma vez que os outros 
se apóiam em mecanismos de gestão e financiamento consolidados a partir da ótica setorial.

Os dados desta pesquisa confirmam que em 80% dos municípios ocorrem atividades conjuntas entre os conselhos; as mais co-
muns são fóruns e conferências, mas também há indicação de diagnósticos, processos de capacitação e outros. Onde elas ainda 
não existem, ou ocorrem de forma incipiente, cabe aos gestores da política da infância e adolescência estimulá-las, adotando a 
perspectiva intersetorial para analisar problemas multicausais e o georreferenciamento como recurso de planejamento estraté-
gico. Entre os relatos, se destacaram algumas experiências com potencial de disseminação, a ser comprovado por estudos que 
focalizem suas metodologias e resultados.

A relação dos conselhos municipais com os conselhos dos direitos das outras esferas de governo é fundamental para a integração 
das prioridades locais aos eixos estadual e nacional estabelecidos para a política de atendimento aos direitos da criança e do 
adolescente. 

Embora a maioria dos conselhos municipais se comunique regularmente com os conselhos de seus respectivos estados, é preciso 
chamar a atenção para os 17,6% dos casos em que isso não se dá, lembrando que este é um caminho de mão dupla. Já o acesso 
dos CMDCA ao Conanda é praticado por cerca de 60% deles, percentual significativo se considerado o diferente papel do conse-
lho nacional na interlocução direta, mas ainda insuficiente em face de sua expressão como fonte central de informações sobre 
infância e adolescência no Brasil.

A maioria dos conselhos dos direitos mantêm algum tipo de articulação com o Ministério Público; entre as situações em que 
ela ocorre, destacam-se as relativas à instalação e ao funcionamento do arcabouço institucional próprio do sistema de garantia 
dos direitos da criança e do adolescente – as eleições dos conselheiros tutelares isoladamente foram responsáveis pela maior 
demanda para essa relação.

Também são significativos o acompanhamento de casos e situações de violação de direitos de crianças e adolescentes, as 
atividades de capacitação e, em menor número, o acompanhamento de denúncias e intervenções em entidades. A maior parte 
dos comentários espontâneos que qualificam a relação institucional com o Ministério Público feita pelos conselhos dos direitos 
expressa sua importância, como se observou nos depoimentos que ilustram este relatório.
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As relações dos CMDCA com as respectivas prefeituras são centrais à sua ação; a leitura deste trabalho permitiu analisar  
diversos aspectos dessa relação, do processo de criação, instalação e apoio ao funcionamento, à indicação de representantes  
com perfil adequado e ao respeito às resoluções emitidas pelos conselhos, com o que se chega ao papel dessa instância como 
núcleo decisório.

Foram escolhidos quatro indicadores da atuação do conselho como responsável pela aprovação, controle e avaliação da política 
municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. O que se pôde observar a partir das informações obtidas  
é matéria para profunda reflexão e reformulação de estratégias de ação de gestores, conselheiros e atores interessados na 
implementação das diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Os indicadores escolhidos referem-se às atribuições típicas dos conselhos dos direitos, quais sejam: diagnóstico da realidade, 
definição de prioridades com formulação de planos e indicação de programas, cadastro atualizado da rede de prestadores de 
serviço e elaboração de planos de aplicação de recursos.

Sabidamente, o primeiro passo para formular prioridades é o conhecimento da realidade, preocupação revelada pela solicitação 
de pesquisas ou levantamentos, realizada por apenas um terço dos conselhos dos direitos deste universo.

A indicação de programas, quando adequada, é conseqüência do diagnóstico de uma problemática; neste estudo, se avançou na 
tentativa de verificar inclusive a receptividade das prefeituras às propostas apresentadas pelos conselhos. Os dados indicam que 
isso ocorreu na metade (50,8%) dos municípios, por vezes com a criação de um programa novo, por vezes até mais de um e, em 
outros casos, com a simples ampliação de metas para ações já em andamento.

Duas das atribuições dos conselhos dos direitos definida pelo ECA, o registro das entidades e a inscrição de seus programas de 
atendimento, devem ser compreendidas não como atividades executivas, mas de definição de parâmetros e critérios, próprios 
dos conselhos deliberativos. Com ele, os conselhos tutelares disporiam de um banco de dados sobre a rede de atendimento, 
essencial para seu cotidiano. As informações obtidas nesta pesquisa mostram que quase 30% dos conselhos ainda não deram 
início a esse processo, outros o fizeram mas evidenciam não ter o menor controle sobre ele, sequer sabendo informar se  
encontram-se em atividade as organizações inscritas.

Um indicador importante da atuação dos conselhos é sua participação no plano de aplicação de recursos do fundo, atividade 
exercida por pouco menos da metade dos conselhos. Apenas 52,6% dos fundos regulamentados recebem recursos municipais.

Esses dois dados expressam, para conselheiros e gestores do Poder Executivo, limites evidentes a superar para que sejam  
cumpridos os respectivos papéis na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Não aportar recursos significativos para 
esse fundo, no caso de prefeitos que se definem como amigos da criança, representa evidente contradição; para os conselheiros 
dos direitos, não participar da decisão sobre o destino dos recursos significa não exercer o poder deliberativo que lhes é próprio 
em questão da mais alta relevância para a política da infância e juventude.
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A respeito justamente desse poder deliberativo, cabem algumas considerações que conduzem à indicação de análises  
complementares sobre os contornos de sua autonomia. Esta pesquisa não incluiu o acompanhamento das resoluções dos  
conselhos, o que se indica para estudos complementares, muito oportunos para iluminar os cenários em que se desenvolve a 
gestão participativa no país.

Obedecidos os limites legais, geográficos e de compatibilização orçamentária que definem os contornos de sua autonomia  
decisória, as resoluções dos conselhos dos direitos são de cumprimento obrigatório. Para tanto, entre os aperfeiçoamentos de 
que o modelo carece, faltam mecanismos que garantam aos conselhos o cumprimento de suas resoluções, a exemplo do que 
ocorre com todos os órgãos públicos, que dispõem de instrumentos para fazer cumprir suas medidas. Por outro lado, faltam 
também à sociedade e ao Estado mecanismos de responsabilização dos conselheiros pelos seus atos e implicações.

Cabe chamar a atenção para o fato de que o caráter deliberativo dos conselhos dos direitos é o que representa o avanço contido 
na proposta da democracia participativa. 

Espera-se que as análise contidas nesta pesquisa possam contribuir com subsídios para conselheiros e gestores públicos, atores 
privilegiados do processo de construção do papel institucional dos conselhos.
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