
Realização

Alianças estratégicas

(Não preencher este espaço)

Nº de ordem: |___|___|___|___|           Código do município: |___|___|___|___|___|___|

Pesquisa Conhecendo a Realidade
Situação dos Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente
e Conselhos Tutelares

Questionário dos
Conselhos Tutelares



1

Finalidade da pesquisa
A presente pesquisa tem por objetivos:

1. Fazer um levantamento detalhado da situação de implantação, da estrutura e
das condições de funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do
Adolescente e dos Conselhos Tutelares em todos os Estados e municípios
brasileiros, bem como do tipo de relacionamento existente, nessa área, entre os
Conselhos, as entidades de atendimento, os órgãos públicos e outras
organizações da sociedade.

2. Gerar subsídios para orientar o desenvolvimento de políticas públicas que
efetivamente atendam às necessidades apontadas pelos Conselhos.

Este questionário está sendo enviado a todos os municípios brasileiros que possuem
Conselhos Tutelares. Outros questionários, versando sobre a mesma temática geral da
pesquisa, estão sendo enviados a todos os Conselhos Municipais e Estaduais dos
Direitos da Criança e do Adolescente constituídos no Brasil.

Todos os dados coletados nesta pesquisa terão um tratamento estritamente confidencial
e serão apresentados sempre de forma coletiva. Em nenhuma hipótese haverá
identificação das instituições respondentes ou divulgação personalizada das
informações fornecidas pelos conselheiros.

O relatório final da pesquisa será enviado a todos os Conselhos Tutelares e Conselhos
Municipais e Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Instruções para o preenchimento e envio do questionário
1. Sugerimos que o questionário seja respondido em uma reunião que congregue

o maior número possível de conselheiros do Conselho Tutelar. Esta solicitação
tem por finalidade propiciar um levantamento que seja o mais representativo
possível da visão dos conselheiros sobre a situação do Conselho Tutelar e
sobre as políticas de atenção à criança e ao adolescente neste município.

2. Cada Conselho Tutelar deverá responder um questionário próprio. Nos
municípios com mais de um Conselho Tutelar, cada um dos Conselhos
receberá seu questionário e responderá independente dos demais. De qualquer
modo, solicitamos a colaboração deste Conselho em verificar se os demais
Conselhos Tutelares do município receberam uma cópia do questionário. Caso
isto não tenha ocorrido, pedimos que entrem contato conosco pelo e-mail
conhecendoarealidade@fia.com.br ou pelo telefone 0800 77 15 144; nós
enviaremos o questionário acompanhado do envelope de porte-pago.

3. Esta pesquisa não tem a intenção de avaliar o grau de conhecimento dos
conselheiros ou a qualidade da ação do Conselho Tutelar, mas sim de conhecer
a realidade vivida pelo Conselho. Por isso, é muito importante que as respostas
ao questionário reflitam a situação efetivamente vigente neste Conselho e no
Município. Só assim será possível obter reais subsídios para o segundo objetivo
da pesquisa: o planejamento de ações que possam fortalecer os Conselhos.

4. Ao responder o questionário, procure escrever da forma mais legível que puder,
se possível utilizando letra de forma, e sem usar siglas ou abreviações.

5. Várias questões possuem instruções específicas que se encontram logo após o
cabeçalho. Leia atentamente cada questão e verifique o que é solicitado na
instrução.

6. Em caso de dúvida quanto ao preenchimento do questionário, entre em contato
com a equipe de coordenação da pesquisa, no CEATS/FIA, que estará pronta
para atendê-lo através do e-mail conhecendoarealidade@fia.com.br e no
seguinte telefone:

0800 77 15 144
7. Para devolver a pesquisa, utilize o envelope (Carta-Resposta) que acompanha

este questionário. Lacre o envelope e envie pela agência de correios. Não é
necessário selar: o envio já está pago.

8. Solicitamos seu esforço para que o questionário seja postado no máximo até 45
dias após o recebimento.

Muito obrigado pela colaboração!
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I. Dados de identificação

1- Endereço do Conselho Tutelar e dados para contato:

Nome do Conselho: ________________________________________________________________________________

Rua: ______________________________________________________ Nº: ________ Complemento: __________________

Cidade: ___________________________________________________________ Estado: _______ CEP: _________-______

DDD: _____Tel: ________________ Fax: ________________ E-mail:_____________________________________________

2- A qual órgão do governo municipal este CT está administrativamente vinculado?
Informe o nome do órgão, endereço completo, telefones e e-mail de contato com o órgão

Nome do órgão: ____________________________________________________________________________________

Rua: _______________________________________________________________ Nº: _____ Complemento: _________

Cidade: ___________________________________________________________ Estado: _____ CEP: _________-_____

DDD: ___Tel: ____________ Fax: ____________ E-mail: ____________________________________________________

DDD: ___Celular: ____________________

II. Composição e perfil do Conselho Tutelar
4-Informe o mês e ano da Lei que criou o Conselho Tutelar neste município.

Mês: I___I___I Ano:I___I___I___I___I
1 (    ) Não há dados para responder.

5- Qual o mês e ano do início efetivo do primeiro mandato do Conselho Tutelar instalado no município?

Mês: I___I___I Ano: I___I___I___I___I
1 (    ) Não há dados para responder.

6- Qual o mês e ano de término do mandato dos atuais conselheiros (ou da maioria, caso haja diferentes datas de
término de mandato)?

Mês: I___I___I Ano: I___I___I___I___I

7- Qual a quantidade de conselheiros tutelares em cada nível de escolaridade?
Lance a quantidade na 2ª coluna do quadro abaixo.
Em sua resposta, considere apenas os membros titulares do Conselho Tutelar.

1) Sem escolaridade
2) Ensino fundamental incompleto ou menos
3) Ensino fundamental completo
4) Ensino médio incompleto
5) Ensino médio completo
6) Superior incompleto
7) Superior completo ou mais
8) Sem dados para responder

Nível de escolaridade Quantidade de
conselheiros

3- Liste o nome dos membros titulares deste Conselho e indique o tempo, em anos e/ou meses, de atividade como
conselheiro tutelar, considerando o atual mandato e mandatos anteriores, consecutivos ou não.

Nome do conselheiro
Tempo de atividade como

conselheiro
Anos completos      Meses completos
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8- Considerando a quantidade total de conselheiros informada na questão 7, qual a distribuição dos conselheiros
segundo os vários níveis e áreas de formação profissional?

Lance na 3ª coluna do quadro abaixo o número de conselheiros em cada nível e área de formação profissional. Caso um
conselheiro possua formação profissional em mais de uma área, considere apenas aquela que for mais ligada à sua função de
Conselheiro Tutelar.

9- Quais dos requisitos abaixo relacionados foram exigidos para a candidatura de membros deste Conselho Tutelar?
Assinale com um X as alternativas que forem válidas.

1  (    ) Não foram estabelecidos requisitos para aceitação ou indicação de candidatos.

2  (    ) Estar ligado a uma entidade que atua na área da criança e do adolescente.

3  (    ) Ser aprovado em prova de conhecimentos para atuar como conselheiro.

4  (    ) Ter feito curso de capacitação para atuar como conselheiro.

5  (    ) Ter disponibilidade de tempo para se dedicar exclusivamente à função de conselheiro.

6  (    ) Submeter-se a uma avaliação psicológica para constatar a aptidão do candidato para o trabalho de conselheiro.

7  (    ) Ter indicação favorável de alguma autoridade do poder público.

8  (    ) Ter experiência na área da criança e do adolescente.

9   (    ) Ter nível mínimo de escolaridade (por exemplo, nível médio).

10 (    ) Ter idade superior a vinte e um anos.

11 (    ) Residir no município.

12 (    ) Ter reconhecida idoneidade moral.

13 (    ) Outro(s) requisito(s). Qual(is)? ____________________________________________________________________

Nível fundamental (1º grau)

Nível médio (2º grau)

Nível universitário

Outros

01) Qualificação profissional em nível fundamental

02) Magistério (nível médio)

03) Técnico em administração

04) Técnico em contabilidade

05) Técnico em enfermagem

06) Outra formação técnica de nível médio

07) Pedagogia

08) Medicina / Biologia / Enfermagem / Fisioterapia

09) Serviço social

10) Ciências Sociais / História / Geografia

11) Psicologia

12) Direito

13) Administração de Empresas

14) Economia / Ciências Contábeis

15) Filosofia

16) Teologia

17) Engenharia / Arquitetura / Urbanismo

18) Jornalismo / Relações públicas

19) Comunicação / Propaganda e Marketing

20) Ciências da Computação / Informática

21) Outra formação de nível universitário

22) Formação não escolar, adquirida na vivência do trabalho

23) Sem dados para responder

Área de formação profissional Número de
conselheirosNível de formação
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10- Qual foi o processo de escolha dos membros atuais deste Conselho Tutelar?
Escolha apenas uma alternativa.

1   (    ) Eleição direta, aberta a todos os eleitores do município.

2   (    ) Eleição direta, aberta a todos os membros das entidades do município (da sociedade civil e do poder público), que
atuam na área da criança e do adolescente.

3   (    ) Escolha indireta, realizada por representantes das entidades do município (da sociedade civil e do poder público) que
atuam na área da criança e do adolescente.

4   (    ) Escolha indireta, realizada por representantes das entidades da sociedade civil ligadas à área da criança e do
adolescente e por outro(s) segmento(s) da sociedade civil (entidades de classe, universidades, associações
comerciais etc.).

5   (    ) Escolha indireta, realizada por representantes das entidades da sociedade civil e por representantes do poder público
(executivo, legislativo ou judiciário).

6   (    ) Outro processo de escolha. Qual? _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

11- Os conselheiros deste Conselho Tutelar receberam formação ou capacitação específica para o cargo, após
terem sido eleitos?

Em sua resposta, considere apenas formas de capacitação presencial (palestras, cursos, seminários, oficinas, encontros ou
congressos etc.) ou cursos à distância que requeiram o cumprimento de atividades estruturadas.

1   (    ) Não.

2   (    ) Sim, apenas um conselheiro.

3   (    ) Sim, dois conselheiros.

4   (    ) Sim, três conselheiros.

5   (    ) Sim, quatro conselheiros.

6   (    ) Sim, cinco ou mais conselheiros.

Caso a resposta tenha sido negativa, passe para a questão 14.

12- Caso um ou mais conselheiros deste Conselho Tutelar tenham recebido formação ou capacitação específica
para o cargo após terem sido eleitos, indique a(s) entidade(s) responsável(is) pela capacitação.

Em sua resposta, considere apenas formas de capacitação presencial (palestras, cursos, seminários, oficinas, encontros ou
congressos etc.) ou cursos à distância que requeiram o cumprimento de atividades estruturadas.
Assinale mais de uma alternativa, se for o caso.

1 (    ) O próprio Conselho Tutelar.

2 (    ) CMDCA.

3 (    ) Universidade ou instituição de ensino superior.

4 (    ) Governo Municipal.

5 (    ) Governo Estadual.

6 (    ) Empresa que possui programa de responsabilidade social.

7 (    ) Organização não-governamental que atua na área.

8 (    ) Outra instituição. Qual: __________________________________________________________________________

13- Indique a carga horária total da capacitação recebida sob a forma de curso presencial ou curso à distância.
Para responder some as cargas horárias de todos os cursos realizados por todos os conselheiros tutelares participantes e lance
na 2ª coluna do quadro abaixo.

Carga horária total
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14- Os conselheiros deste Conselho Tutelar participam de alguma Associação ou Fórum de Conselheiros Tutelares?

1   (    ) Não.

2   (    ) Sim, apenas um conselheiro.

3   (    ) Sim, dois conselheiros.

4   (    ) Sim, três conselheiros.

5   (    ) Sim, quatro conselheiros.

6   (    ) Sim, cinco ou mais conselheiros.

Em caso positivo, indique o nome da Associação ou Fórum: ____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

III. Infra-estrutura à disposição do Conselho Tutelar

15- Este Conselho Tutelar dispõe de espaço físico permanente para atuar, ainda que não necessariamente exclusivo?

1 (    ) Sim

2 (    ) Não

Caso a resposta seja negativa, passe para a questão 17.

16- Considerando os aspectos abaixo indicados, avalie em que medida o espaço físico oferece condições
adequadas para que o Conselho Tutelar realize suas atividades?

1) Localização
2) Tamanho
3) Conservação
4) Privacidade
5) Horário disponível

1
Boa

2
Regular

3
Ruim

Situação

Aspectos do espaço físico

17- Quais equipamentos e materiais abaixo indicados este Conselho Tutelar dispõe para apoio ao seu trabalho?
Assinale com um X as alternativas que forem válidas.

Atenção:
Considere apenas os equipamentos ou materiais que estejam permanentemente à disposição do Conselho Tutelar e não
aqueles pertencentes a membros do Conselho ou emprestados por terceiros,.
Assinale apenas aqueles equipamentos ou materiais que existirem em quantidade suficiente e estiverem em condições
satisfatórias de uso por parte do Conselho Tutelar.

1   (    ) Armário / Estante
2   (    ) Mesas e cadeiras
3   (    ) Arquivo
4   (    ) Textos legais (ECA, Resoluções do CONANDA, pareceres jurídicos etc.)
5   (    ) Manuais de orientação para o exercício das funções do Conselho
6   (   ) Bibliografia (livros, estudos, pesquisas) sobre os principais temas ligados à defesa de direitos de crianças e

adolescentes
7   (    ) Material de consumo (papel, envelopes, pastas, cartucho ou fita para impressora etc.).
8   (    ) Computador
9   (    ) Impressora
10 (    ) Telefone fixo
11 (    ) Telefone celular
12 (    ) Fax
13 (    ) Acesso à Internet: discado
14 (    ) Acesso à Internet: banda larga
15 (    ) Veículo automotivo
16 (    ) Lancha ou barco
17 (    ) Outro. Qual: ___________________________________________________________________________________
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18- Na opinião deste Conselho, existe a necessidade de se aumentar o número de Conselhos Tutelares no
município?

1 (    ) Não

2 (    ) Sim

19- Indique se o SIPIA – Sistema de Informação para a Infância e a Adolescência – foi instalado no município e se,
atualmente, está ou não em atividade:

1   (    ) Não foi instalado.

2   (    ) Foi instalado, mas atualmente não está em atividade.

3   (    ) Foi instalado e encontra-se ativo.
Caso a resposta seja alternativa 1, passe para a questão 22.
Caso a resposta seja alternativa 3, passe para a questão 21.

20- Caso o SIPIA tenha sido instalado no município, mas atualmente não esteja em atividade, indique as razões que
levaram a essa situação:

Assinale um X nas alternativas que forem válidas.

1 (    ) Falta de manutenção dos equipamentos.

2 (    ) Os computadores disponíveis não são adequados aos requisitos do SIPIA.

3 (    ) Dificuldades dos conselheiros em lidar com computadores.

4 (    ) O sistema informatizado é difícil de manejar.

5 (    ) É difícil classificar os casos de ameaça ou violação de direitos conforme os conceitos e categorias do SIPIA.

6 (    ) Falta de tempo para operar o sistema.

7 (    ) Os atuais conselheiros tutelares não foram treinados para operar o sistema.

8 (    ) Outra(s) razão(ões). Qual(is)? _______________________________________________________________________

Caso esta questão tenha sido respondida, passe para a questão 22.

21- Em relação à utilização do SIPIA, responda às questões abaixo relacionadas:
Para cada questão, assinale um X na alternativa válida.

1) O SIPIA tem sido utilizado com facilidade por toda
equipe de conselheiros?

2) O(s) computador(es) utilizados para o acesso ao
SIPIA dispõe(m) de boa manutenção e suprimento de
insumos (papel e cartucho ou fita para impressora)?

3) O funcionamento do SIPIA nos computadores
disponíveis tem sido adequado (agilidade, ausência
de mau funcionamento etc.)?

4) A quantidade de computadores é suficiente para
garantir a necessária velocidade de entrada dos
dados?

5) Os conselheiros em início de mandato ou os
conselheiros substitutos são treinados no uso do
SIPIA?

6) O Conselho tem produzido habitualmente relatórios
e análises a partir dos dados lançados no SIPIA?

7) Os relatórios e análises gerados a partir do SIPIA
têm contribuído para melhorar a qualidade e a
produtividade do trabalho do Conselho?

8) Os conselheiros atualizam constantemente
informações do município no SIPIA? (nome dos
conselheiros, bairros do município, entidades de
atendimento com suas áreas de atuação, programas,
medidas de proteção aplicáveis)

Questões 1
Sim

2
Em parte

3
Não



7

22- Indique se este Conselho Tutelar conseguiu obter apoio ou assessoria nas áreas abaixo relacionadas, nas
oportunidades em que requisitou tais serviços:

Para cada tipo de apoio ou assessoria, assinale um X na alternativa válida.

1) Secretário(a) e/ou auxiliar administrativo

2) Assessoria jurídica

3) Assessoria pedagógica

4) Assessoria médica

5) Assessoria psicológica ou psiquiátrica

6) Assessoria na área de assistência social

7) Outro tipo de assessoria. Qual?__________________

O Conselho conseguiu:

1
Sempre

2
Às vezes

3
Nunca ou
raramente

Nunca foi
requisitado

pelo
Conselho

Apoio ou assessoria

23- Qual o valor da remuneração individual dos membros deste Conselho Tutelar?
Se os membros do Conselho não forem remunerados, preencha a primeira coluna da tabela abaixo com R$0,00.
Se houver diferenças na remuneração dos conselheiros, lance o valor médio (soma total das remunerações individuais,
dividida pelo número de conselheiros)

Valor
R$

Valor por extenso

24- Indique quais das condições abaixo relacionadas são oferecidas aos conselheiros tutelares durante o
exercício de suas atribuições.

Assinale um X nas alternativas que forem válidas.

1   (    ) Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.

2   (    ) Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias.

3   (    ) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro horas semanais.

4   (    ) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.

5   (    ) Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal.

6   (    ) Licença-paternidade.

7   (    ) Previdência social.

8   (    ) Auxílio para alimentação.

9   (    ) Auxílio para transporte.

10 (    ) Outro(s). Qual(is):_______________________________________________________________________________

IV. Organização e funcionamento do Conselho Tutelar

25- Qual é a jornada de trabalho média semanal individual dos conselheiros no Conselho Tutelar?

1   (    ) Até 10 horas semanais.

2   (    ) Entre 11 e 20 horas semanais.

3   (    ) Entre 21 e 30 horas semanais.

4   (    ) Entre 31 e 40 horas semanais.

5   (    ) Mais de 40 horas semanais.
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26- Em que dias da semana e com que carga horária este Conselho Tutelar fica normalmente aberto à população?

1   (    ) De 2ª a 6ª feira, com mais de oito horas diárias.

2   (    ) De 2ª a 6ª feira, com oito horas diárias.

3   (    ) De 2ª a 6ª feira, com menos de oito horas diárias.

4   (    ) De 2ª a domingo, com mais de oito horas diárias.

5   (    ) De 2ª a domingo, com oito horas diárias.

6   (    ) De 2ª a domingo, com menos de oito horas diárias.

7   (    ) Outro esquema. Qual? __________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

27- Este Conselho Tutelar adota algum tipo de esquema de plantão para atendimento à população?

1   (    ) Não há esquema de plantão.

2   (    ) Adota-se esquema de plantão, mas que não cobre necessariamente as 24 horas de todos os dias da semana.

3   (    ) Adota-se esquema de plantão que cobre as 24 horas de todos os dias da semana.

V. Informação e imagem

29- Na opinião dos conselheiros, qual a imagem da população local sobre a atuação deste Conselho Tutelar?

1 (    ) Ótima

2 (    ) Boa

3 (    ) Razoável

4 (    ) Ruim

5 (    ) Muito ruim

28- Na opinião deste Conselho Tutelar, qual o grau de informação que a população do município tem sobre os
elementos da política de atenção à criança e ao adolescente, abaixo indicados?

Para cada elemento, assinale um X na alternativa que melhor expresse a opinião do conselho.

1) Direitos e deveres fundamentais das crianças e
adolescentes (ECA)
2) CMDCA
3) Conselho Tutelar
4) Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente

1
Nulo

2
Baixo

3
Médio

4
Alto

Grau de informação da população
Elementos
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30- Considerando os subgrupos de crianças e adolescentes apontados no quadro a seguir, indique se eles
existem ou não no município e, em caso positivo, com que freqüência o Conselho Tutelar tem identificado
violações de direitos ou recebido denúncias de violações de direitos desses subgrupos

Para cada subgrupo citado, assinale um X na alternativa que, na visão do CT, melhor expressa a situação vigente no município.

1) Crianças e adolescentes de
comunidades indígenas

2) Crianças e adolescentes que
vivem em áreas de garimpo

3) Crianças e adolescentes
que vivem em áreas de
assentamento

4) Crianças e adolescentes
ribeirinhos

5) Crianças e adolescentes
que vivem nos quilombos

6) Crianças e adolescentes
filhos de imigrantes estrangeiros
em situação irregular

1
Há crianças ou
adolescentes

desse subgrupo
no município,

mas o Conselho
nunca identificou

ou recebeu
denúncias de
violação de

direitos

Há crianças ou adolescentes desse subgrupo no
município e, nesse caso, a freqüência de casos de

violação de direitos tem sido:

6
Não há

informação sobre
a existência de

crianças ou
adolescentes

desse subgrupo
no município

5
Não há
dados

precisos
sobre a

freqüência
das

violações

4
Alta

3
Media

2
PequenaSubgrupos

31- Considerando as medidas de proteção apontadas no quadro a seguir, indique se elas têm sido determinadas
por este Conselho Tutelar e com que freqüência.

Para cada tipo de medida citado, assinale um X na alternativa que melhor descreva a atitude que o conselho tem tomado.

1) Encaminhamento aos pais ou responsáveis, mediante
termo de responsabilidade

2) Orientação, apoio e acompanhamento temporários

3) Matrícula e freqüência obrigatórias em escola

4) Inclusão em programa de auxílio à família, criança e
adolescente

5) Requisição de tratamento de saúde e saúde mental

6) Inclusão em programa de auxílio a toxicômanos

7) Abrigo em entidade

4
Sim, com

alta
freqüência

3
Sim, com

média
freqüência

2
Sim, com

baixa
freqüência

1
Não

O Conselho Tutelar tem determinado?

Medidas de proteção

VI. As entidades de atendimento e a situação das crianças e adolescentes
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32- Considerando os problemas e violações de direitos apontados no quadro a seguir, indique, nas colunas de 1 a 5
do Bloco A, em que medida eles atingem as crianças e/ou adolescentes no município. A seguir, indique, nas colunas
de 1 a 5 do Bloco B, a opinião deste Conselho Tutelar sobre a seguinte questão: qual o grau de preparo das entidades
de atendimento do município para agir sobre esses problemas e melhorar a situação das crianças e/ou adolescentes
por eles atingidos?

Para cada problema citado, assinale um X na alternativa do Bloco A e um X na alternativa do Bloco B que, na opinião do CMDCA, melhor
expressem a situação vigente no município.

01) Ausência ou impedimento de acesso à creche (para crianças até 3
anos de idade)

02) Ausência ou impedimento de acesso à pré-escola (para crianças de
4 a 6 anos de idade)

03) Ausência ou impedimento de acesso ao ensino fundamental

04) Ausência ou impedimento de acesso ao ensino médio

05) Deficiências no sistema escolar: merenda, salubridade, segurança,
material didático, carga horária não realizada, alto índice de repetência etc.

06) Práticas irregulares de entidades educacionais: discriminação,
expulsão indevida, punições abusivas, constrangimento de qualquer
espécie etc.

07) Ausência ou impedimento de acesso a equipamentos e programas
de esporte, lazer ou cultura
08) Deficiências no acesso à educação para o trabalho ou à
capacitação técnico-profissional para a geração de renda

09) Trabalho infantil

10) Trabalho do adolescente exercido em situação ilegal ou de forma
exploratória

11) Deficiências no atendimento a portadores de necessidades especiais

12) Deficiências no atendimento médico

13) Deficiências no sistema de prevenção aos problemas de saúde:
atendimento pré e perinatal, alimentação à gestante e à criança,
vacinação, saneamento básico etc.

14) Práticas irregulares ou negligentes de hospitais, ambulatórios e de
programas de saúde

15) Gravidez e paternidade precoce

16) Uso de álcool

17) Uso de drogas ou substâncias tóxicas

18) Doenças sexualmente transmissíveis e AIDS

19) Ausência de condições materiais para convívio familiar

20) Crianças abandonadas pelos pais ou responsáveis

21) Não-registro de nascimento

22) Negação de filiação

23) Inadequação do convívio familiar: maus tratos, negligência, abuso
sexual, convivência com dependentes de drogas etc.

24) Ausência de apoio jurídico para garantia de direitos

25) Exploração de crianças ou adolescentes por grupos envolvidos em
atividades criminosas

26) Exploração ou abuso sexual (extra-familiar)

27) Crianças autoras de ato infracional

28) Adolescentes em conflito com a lei

29) Práticas irregulares de autoridade policial

30) Práticas irregulares de entidades de abrigo

31) Práticas irregulares de entidades ou programas sociais em meio
aberto (PETI, Agente Jovem, Sentinela, programas de educ. complementar,
programas de preparação de adolescentes para o trabalho etc.)
32) Práticas irregulares de entidades ou programas de aplicação de
medidas sócio-educativas privativas de liberdade (Internação e
Semiliberdade)
33) Práticas irregulares de entidades ou programas de aplicação de
medidas sócio-educativas não privativas de liberdade (Liberdade
Assistida e Prestação de Serviços à Comunidade)

34) Internação irregular de adolescentes em entidades prisionais
destinadas a adultos (presídios, delegacias, penitenciárias, casas de
custódia etc.)

35) Crianças desaparecidas

36) Crianças em situação de rua

5
Não é

possível
avaliar

4
Alto

3
Médio

2
Baixo

1
Nenhum

5
Não é

possível
avaliar

4
Sim,

em alto
grau

3
Sim,.em
médio
grau

2
Sim,.em
baixo
grau

1
Não

(B) Preparo das entidades para agir
sobre o problema

(A) Atinge as crianças e/ou adolescentes
no município?

Problema / violação de direito
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33- Considerando o conjunto de entidades da sociedade civil e entidades públicas do município, indique se os tipos
de atendimento abaixo indicados existem ou não no município e se a quantidade e qualidade de cada tipo de
atendimento são adequadas.

Para cada tipo de atendimento, assinale um X na coluna que melhor corresponder à situação do município.

01) Orientação e apoio sócio-familiar (Ações direcionadas às famílias,
com o objetivo de ajudá-las a proteger e cuidar de suas crianças e adolescentes
e/ou a se estruturarem para enfrentar dificuldades ou situações de risco)

02) Apoio sócio-educativo em meio aberto para crianças até 3
anos de idade (Ações dirigidas a crianças até 3 anos, em situação de
vulnerabilidade social ou carência física, tais como, serviços prestados por
creches, em que a criança permanece de 6 a 8 horas diárias na entidade,
recebendo cuidados nas áreas de alimentação, saúde e educação)

03) Apoio sócio-educativo em meio aberto para crianças de 4
a 6 anos de idade (Ações dirigidas a crianças de 4 a 6 anos, em situação de
vulnerabilidade social ou carência física, tais como programas de educação infantil
ou pré-escola em que a criança permanece de 6 a 8 horas diárias na entidade,
recebendo cuidados diários nas áreas de alimentação, saúde e educação)

04) Apoio sócio-educativo em meio aberto para crianças e
adolescentes de 7 ou mais anos de idade (Ações dirigidas a
crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social,
que oferecem, em horário complementar ao da escola ou em período integral,
atividades educativas em áreas como artes, esportes, lazer, cidadania etc., tendo em
vista a reinserção, permanência e sucesso da criança e do adolescente na escola)

05) Programas profissionalizantes de preparação de
adolescentes para o mercado de trabalho (Ações destinadas a
adolescentes acima de 14 anos, que propiciam o desenvolvimento de habilidades
profissionais e/ou capacitação para o exercício de atividades remuneradas,
estimulando, ao mesmo tempo, o desenvolvimento pessoal e social dos adolescentes)

06) Erradicação do trabalho infantil (Programas ou ações voltados a
crianças que já tiveram envolvimento com trabalho infantil, que atuam para
preservar o vínculo das crianças com a escola, oferecendo a elas atividades
sócio-educativas complementares e buscando orientar as famílias nesta área)

07) Combate ao abuso e exploração sexual (Programas ou ações
especificamente voltados ao acolhimento e orientação de crianças e adolescentes que
sofreram abuso ou exploração sexual, em ambiente familiar ou por outros agentes)

08) Programas de apoio na área de drogas e álcool (Ações
voltadas ao auxílio, orientação e tratamento de crianças e adolescentes
dependentes de drogas ou álcool)

09) Apoio a pessoas com deficiência (Programas ou ações voltados
ao atendimento de crianças e adolescentes que apresentam deficiências físicas,
sensoriais e/ou mentais)

10) Colocação familiar (Ações voltadas à integração de crianças e
adolescentes em sua família natural ou em família substituta)

11) Abrigo (Programa que acolhe, por tempo indeterminado, crianças e
adolescentes vítimas de negligência, maus tratos ou abandono)

12) Prestação de serviços à comunidade / Liberdade
assistida (Programas que executam medida sócio-educativa em meio aberto,
aplicada pela autoridade judiciária ao adolescente em conflito com a lei)

13) Semiliberdade / Internação (Programas que executam medida sócio-
educativa de privação parcial ou total de liberdade, aplicada pela autoridade judiciária
ao adolescente em conflito com a lei)

4
Existe no

município, em
quantidade e

qualidade
adequadas

3
Existe no

município, mas em
quantidade e/ou

qualidade
inadequadas

2
Não existe no

município, mas é
necessário

1
Não existe no

município e não é
necessário

Tipos de atendimento

Situação
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VII. Dificuldades e desempenho do Conselho Tutelar

34- Como este Conselho Tutelar avalia a sua eficiência no exercício das atribuições abaixo relacionadas?
Para cada item citado, assinale um X na alternativa que melhor expresse o sentimento dos conselheiros.

1) Atender crianças e adolescentes ameaçados ou violados em
seus direitos e aplicar as medidas de proteção

2) Atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as
medidas previstas no art. 129, I a VII

3) Promover a execução de suas decisões, representando junto à
autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado
de suas deliberações

4) Promover a execução de suas decisões, requisitando serviços
públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social,
previdência, trabalho e segurança

5) Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua
infração administrativa ou criminal contra os direitos de criança ou
adolescente

6) Encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua
competência

7) Tomar providências para que sejam cumpridas as medidas
protetivas aplicadas pela justiça a adolescentes infratores

8) Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou
adolescente quando necessário (Cópias de registros existentes e
não sua determinação)

9) Contribuir, por meio do CMDCA, com o Poder Executivo local na
elaboração da proposta orçamentária para planos e programas
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente

10) Repassar informações sobre ameaças ou violações de
direitos ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e a outras instâncias do poder público, de forma a
contribuir para a qualificação das políticas públicas e dos
programas de atendimento.

11) Fiscalizar as entidades de atendimento governamentais e
não-governamentais, aplicando medidas de advertência e, nos
casos de reincidência, representando à autoridade judiciária
competente

1
Baixa

2
Média

3
Alta

Eficiência
Atribuições

35- Indique se este Conselho Tutelar já realizou uma ou mais das seguintes atividades (ou tem sido demandado a
realizar tais atividades por parte de autoridades públicas locais):

Assinale um X nas alternativas que forem válidas.

1 (    ) Emitir autorização para crianças e adolescentes viajarem.

2 (    ) Mediar acordos extra-judiciais de pensão alimentícia.

3 (    ) Determinar procedimentos de investigação de paternidade.

4 (    ) Determinar registro civil de nascimento ou óbito.

5 (    ) Resolver problemas de disciplina na escola.

6 (    ) Determinar concessão de guarda de crianças ou adolescentes.

7 (    ) Determinar destituição ou suspensão do pátrio poder.

8 (    ) Determinar medida sócio-educativa a adolescente autor de ato infracional.

9 (    ) Fiscalizar sistematicamente bares, restaurantes, boates etc. com vistas à identificação de crimes ou infrações
administrativas contra crianças e adolescentes.

10 (   ) Este Conselho Tutelar não realizou e não tem sido demandado a realizar nenhum dos atendimentos anteriores
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36- Considerando as dificuldades apontadas no quadro a seguir, indique se elas são sentidas por este Conselho
Tutelar no dia-a-dia de seu trabalho, e em que intensidade.

Para cada dificuldade citada, assinale um X na alternativa que melhor expresse o sentimento do Conselho.

01) O poder público não reconhece a autoridade do
Conselho Tutelar

02) Dificuldade dos conselheiros no relacionamento com o
Poder Executivo

03) Dificuldade dos conselheiros no relacionamento com o
CMDCA

04) Dificuldades dos conselheiros no relacionamento com
o Poder Judiciário (juiz)

05) Dificuldades dos conselheiros no relacionamento com
o Ministério Público

06) Falta de clareza na definição de papéis entre o
Conselho Tutelar e os órgãos de segurança (polícia civil e
militar)

07) Falta de clareza na definição de papéis entre o
Conselho Tutelar e outros órgãos do poder executivo
(educação, saúde, assistência, etc.)

08) Falta de clareza na definição de papéis entre o
Conselho Tutelar e o sistema escolar do município

09) Falta de clareza na definição de papéis entre o
Conselho Tutelar e o Ministério Público

10) Falta de clareza na definição de papéis entre o
Conselho Tutelar e o poder judiciário.

11) Dificuldade para registrar as atividades do conselho, de
forma a preservar a memória dos atendimentos de casos
encaminhados pelo Conselho.

12) Pouca participação da comunidade nas eleições do
conselho

13) Falta de entidades para receber crianças que precisam
ser encaminhadas para a aplicação de medidas de
proteção

14) Falta de entidades para atender a família (pais e
responsáveis)

15) Dificuldade para distribuir adequadamente as tarefas
entre todos os conselheiros e tomar decisões de forma
colegiada

16) O excesso de demandas tem dificultado um
atendimento adequado por parte do Conselho Tutelar.

5
Não há
dados
para

avaliar

4
Sim,

em alto
grau

3
Sim,
em

médio
grau

2
Sim, em

baixo
grau

1
NãoDificuldades

O Conselho Tutelar sente a dificuldade?

37- Indique com que freqüência este Conselho Tutelar tem tomado conhecimento das Resoluções do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) e utilizado estas Resoluções para orientar suas
ações:

Para cada alternativa, assinale um X na coluna que melhor expresse a situação deste Conselho Tutelar.

Sobre as Resoluções do CONANDA, o Conselho Tutelar:
1

Nunca ou
raramente

2
Às vezes

3
Sempre

1) Toma conhecimento

2) Incorpora-as em suas ações

Freqüência



14

38- Indique com que freqüência este Conselho Tutelar tem tomado conhecimento das Resoluções do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA) e incorporado estas Resoluções em suas ações:

Para cada alternativa, assinale um X na coluna que melhor expresse a situação deste CMDCA.

Sobre as Resoluções do CEDCA, o Conselho Tutelar:

1) Toma conhecimento

2) Incorpora-as em suas ações

Freqüência

VIII. Necessidades de aprimoramento das ações do Conselho Tutelar

39- Indique em que medida cada fator abaixo relacionado poderia contribuir para o aprimoramento da ação deste
Conselho Tutelar.

Para cada fator, assinale um X na coluna que melhor expresse seu grau de importância.

1) Capacitação dos conselheiros para aprimorar sua capacidade de
compreender, interpretar e aplicar de forma consistente as normas e
princípios do ECA.

2) Relacionamento mais estreito do Conselho Tutelar com o Poder
Judiciário

3) Relacionamento mais estreito do Conselho Tutelar com o CMDCA

4) Relacionamento mais estreito do Conselho Tutelar com os órgãos do
executivo nas áreas da educação, saúde, assistência, habitação,
trabalho etc.

5) Relacionamento mais estreito do Conselho Tutelar com os órgãos da
segurança (polícia militar e civil)

6) Relacionamento mais estreito do Conselho Tutelar com o Ministério
Público

7) Melhoria das instalações físicas do Conselho Tutelar.

8) Melhoria dos equipamentos do Conselho Tutelar.

9) Criação de mais Conselhos Tutelares no município.

10) Revisão e atualização do Regimento Interno

11) Maior interação e troca de experiências com Conselhos Tutelares de
diferentes municípios

12) Existência de políticas ou programas que favoreçam uma ação mais
orgânica e menos pontual do Conselho Tutelar

1
Nula ou
pequena

2
Média

3
Grande

Importância para o aprimoramento do
Conselho Tutelar

Fatores

40- Além dos fatores indicados na questão anterior, indique até três outras ações, apoios ou medidas de qualquer
natureza, que, na opinião deste Conselho Tutelar, seriam importantes para fortalecer sua ação no município.

1: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

2: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

3: __________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

1
Nunca ou
raramente

2
Às vezes

3
Sempre
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Número total

41- Utilize este espaço para observações finais ou para complementar a resposta a qualquer uma das questões
anteriores:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

42- Quantos conselheiros tutelares participaram da elaboração das respostas deste questionário?
Lance o número de respondentes na 2ª coluna do quadro abaixo.
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conhecendoarealidade@fia.com.br
0800 77 15 144




