
 
 

Orientação técnica nº 04 CAS/SEDS aos 
Conselhos Tutelares do Estado de São Paulo. 

 
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º, incisos II e III; e artigo 3º, inciso IV, 
ambos da Constituição Federal, que impõem, respectivamente, como fundamentos da República 
Federativa do Brasil, "a cidadania" e a "dignidade da pessoa humana" e como seu objetivo 
primeiro, a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer formas de discriminação"; 

 
CONSIDERANDO que, em 30 de janeiro 2020, a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavirus (COVID-19) constitui 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII); 

 
CONSIDERANDO a edição da Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavirus responsável pelo surto de 2020; 

 
CONSIDERANDO que “A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual 
e social, em condições de liberdade e de dignidade.” - artigo 3º da Lei n.º 8.069/90.” 

 
CONSIDERANDO a redação do artigo 227 da Constituição Federal, que prevê 

que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão”. 

 
CONSIDERANDO que o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduziu o 

mandamento constitucional supra, dispondo, no artigo 4º, que “É dever da família, da comunidade, 
da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária” 

 
CONSIDERANDO que, nos moldes do artigo 131 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, “O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado 
pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nesta 
Lei.” 



 
 
CONSIDERANDO as atribuições do Conselho Tutelar, previstas no artigo 136 

da Lei n.º 8.069/90. 
 
CONSIDERANDO a necessidade de que todos os Conselhos Tutelares do 

Estado de São Paulo adotem medidas preventivas no âmbito de atuação da Instituição, seguindo 
orientações do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretarias Municipais de 
Saúde; 

 
A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL RECOMENDA aos Conselhos 

Tutelares dos 645 municípios do Estado de São Paulo que: 
 

1. Mantenham o funcionamento ininterrupto do órgão, em sistema de rodízio, e quantitativo 
mínimo de pessoal, para que o atendimento seja garantido, em regime de plantão, 24 horas 
por dia; 
 

2. Oriente e comunique à população, quanto à restrição dos atendimentos na forma 
presencial, os quais devem ser reservados somente aos casos emergenciais, evitando-se, 
em qualquer situação, a aglomeração de pessoas; 

 
3. Privilegie o atendimento telefônico e por e-mail, divulgando-se amplamente à comunidade 

os números de telefone e endereços eletrônicos para contato com os Conselheiros Tutelares; 
 

4. Adote medidas preventivas no âmbito do órgão, visando à redução dos riscos de 
contaminação e propagação da doença (higienização das mãos com álcool a 70% ou lavagem 
das mãos com sabão ou sabonete líquido, antes e após os atendimentos; acesso às áreas de 
higienização, providas de água corrente, sabonete líquido, toalhas descartáveis, lixeiras com 
tampa acionada por pedal, assegurar a distância mínima de um metro entre as pessoas que 
necessitem ir até o local para atendimento presencial, etc); 

 
5. Organize e adeque as rotinas administrativas internas de trabalho, de modo que as 

atividades do órgão não sofram descontinuidade (registro dos atendimentos/registro de 
presença/plantão/manutenção de contato com demais órgãos do sistema de garantia de 
direitos etc); 

 
6. Suspenda reuniões ou a participação em eventos presenciais que impliquem na exposição 

a um número elevado de pessoas; 
 

7. Assegure a execução do trabalho à distância aos Conselheiros Tutelares com idade acima 
de 60 anos, gestantes, lactantes e aqueles portadores de doenças crônicas que compõem 
risco de aumento de mortalidade por COVID-19 (hipertensão, diabetes, problemas 
cardíacos, pulmonares, renais e hepáticos, doenças autoimunes, imunossuprimidos 
(indivíduos que nasceram com uma deficiência imunológica e pessoas que fazem uso 



 
crônico de medicamentos que diminuem a imunidade, como corticoides, também estão 
incluídos nesse grupo); e, 

 
8. O poder público municipal garanta aos Conselheiros Tutelares, demais funcionários, crianças 

e adolescentes, familiares e acompanhantes que apresentem SINTOMAS DE FEBRE (mesmo 
que não aferida) + SINTOMAS RESPIRATÓRIOS (tosse, falta de ar, dor de garganta, coriza), 
máscara cirúrgica, bem como ao profissional que estiver realizando o atendimento, e 
encaminhe-os imediatamente ao serviço de saúde de sua referência para consulta. 

 
 

São Paulo, 24 de março de 2020. 
 

Proteção Social Especial - PSE 
Coordenadoria de Ação Social - CAS 
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