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O que é?
Doação, às prefeituras, de equipamentos
essenciais ao funcionamento dos Conselhos Tutelares.

Atualmente existem 5.956 Conselhos Tutelares em 
99,7% dos municípios brasileiros, mas 2.816 ainda não 
foram equipados em 2.725 municípios. Um destes 
pode ser no seu Estado. Veja a lista completa: 
www.mdh.gov.br.

Para que serve a equipagem?
A estruturação dos Conselhos Tutelares (CTs) garante 
o atendimento integral de meninas e meninos em 
situação de violência e vulnerabilidades em todo o 
Brasil. Ter um espaço próprio, veículo, computadores, 
geladeira, bebedouro e demais insumos impacta 
diretamente na qualidade do atendimento e contribui 
para que os conselheiros tutelares possam realizar 
seu importante trabalho.

Como apoiar a equipagem dos 
Conselhos Tutelares?
Atendendo às necessidades dos Conselhos Tutelares, 
a equipagem pode ser feita com 2 tipos de conjuntos: 
o completo e o de acessórios. 

Kit nº 1: O conjunto completo é composto por 1 
veículo, 5 computadores, 1 impressora, 1 refrigerador, 
1 bebedouro, 1 cadeira para automóvel para transporte 
de crianças, 1 TV Smart e 1 ar-condicionado portátil.  
Esse conjunto é adquirido pelo valor médio de R$ 120 
mil reais, entregue para cada conselho.

Kit nº 2:  O conjunto de acessórios é formado por 1 
cadeira para automóvel para transporte de crianças, 
1 TV Smart e 1 ar condicionado portátil. Nesse caso, a 
proposta é a aquisição de 10 conjuntos para equipar 10 
conselhos tutelares, no valor médio de R$ 100 mil reais.

Equipagem dos Conselhos Tutelares

Dados para preenchimento 
do formulário de emendas

Programa 2062

Ação 14UF

Funcional 14.243.2062.14UF/
14.243.2062.14UF.0001

Unidade 
Orçamentária

81.101 – Ministério dos Direitos 
Humanos

Plano 
Orçamentário

14.243.2062.14UF.0001.0002 - 
Apoio à Construção, Reforma, 
Equipagem e Ampliação de 
Instalações de Conselhos 
Tutelares.

Modalidade de 
Aplicação

90 – Nacional 
(Aplicação Direta)

Natureza de 
Despesas GND 4 – Investimento

Valor

Kit nº 1 - Conjunto completo:
R$ 120.000,00, por conjunto 
de equipagem. 

Kit nº 2 - Conjunto de 
acessórios: R$ 100.000,00, 
para equipar 10 conselhos 
tutelares.

Para apoiar, basta seguir as informações do quadro abaixo.

http://www.mdh.gov.br

