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1.1 RECEBIMENTO DAS FICAIS PELO CONSELHO TUTELAR 

O Conselho Tutelar poderá consultar as fichas encaminhadas pelas escolas da região ou 
microrregião em que ele esteja vinculado. Estas fichas são automaticamente recebidas pelo Conselho 
Tutelar. Para consultar as fichas encaminhadas/recebidas pelo Conselho Tutelar execute os seguintes 
passos: 

a. Selecione o menu Conselho Tutelar, submenu Consulta FICAIs Recebidas: 

 

Figura 1 -  Menu Conselho Tutelar. 

 

b. Na tela apresentada selecione o código do município e do Conselho Tutelar desejado (são 
exibidos para seleção somente os códigos autorizados para o usuário “logado” no sistema) 

c. Informe a Data inicial e a Data final para consultar as fichas encaminhadas pelas escolas e 
automaticamente recebidas pelo CT entre estas datas. 

d. Clique em Consultar. 

 

Figura 2 - Consulta das FICAIs recebidas pelo Conselho Tutelar. 

 

e. Será apresentada uma tela com todas as fichas encaminhadas para o Conselho Tutelar (e 
automaticamente recebidas) no período do selecionado. Exemplo de resultado obtido pode ser 
visto na figura seguir: 
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Figura 3 - Tela de FICAIs Recebidas pelo Conselho Tutelar. 

f. Clique no número de uma FICAI (exibida na forma de link na coluna mais à esquerda) para 
acessar a FICAI completa. 

 

Figura 4 - Exemplo de FICAI. 
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Importante: 

A FICAI é considerada recebida pelo Conselho Tutelar automaticamente após o encaminhamento 
pela escola. 

 

 

1.2 INFORMANDO O CONSELHEIRO RESPONSÁVEL  

a. Para atualizar os dados de uma FICAI, utilizar o menu Conselho Tutelar, submenu FICAI: 

 

Figura 5 - Menu Conselho Tutelar. 

b. Informe o número e ano da FICAI e clique no botão Consultar: 

 
Figura 6 - Consulta FICAI. 

c. Será apresentada toda ficha. Os itens preenchidos pelo Conselho Tutelar encontram-se no item 
5 da ficha.  
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 Figura 7 - Parte da FICAI com dados do Conselho Tutelar. 

 

d. Preencha o nome do conselheiro responsável no campo Conselheiro responsável. 

e. Clique no botão Atualizar. 

 


