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COMUNICADO 
 

 

Em face de sermos uma organização que reúne meninas de 10(dez) a 20(vinte) anos e, em face do 
compromisso do Grande Conselho Guardião em certificar que sigamos em nossos trabalhos 
cumprindo a legislação, torna-se necessário o zelo acerca das viagens de nossa jurisdição. 

 

Portanto, por motivos de organização, respeito às leis e para que as viagens com nossas Filhas, em 
especial para a Grande Sessão 2019, ocorram de forma segura, o GCG-BA informa que: 

 

Consoante prevê o Estatuto da Criança e Adolescente, orientamos que a Guardiã do Bethel (ou um 
membro do Conselho Guardião) seja portador da autorização de viagem, de cada membro do Bethel 
que possua idade inferior a 18 anos. 

 
ECA - Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990 com redação dada pela Lei nº 13.812/2019 

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. 
Art. 83.  Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde 
reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.                    
§ 1º A autorização não será exigida quando: 
a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do adolescente menor de 16 (dezesseis) anos, se na 
mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região metropolitana;                       
b) a criança ou o adolescente menor de 16 (dezesseis) anos estiver acompanhado:                      
1) de ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco; 
2) de pessoa maior, expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. 
§ 2º A autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por dois anos. 

 
Dessa forma, os Betheis que tiverem crianças desacompanhadas dos pais e/ou responsável legal 
devem realizar a Autorização de Viagem para viajar com elas. 

 

Vale salientar também, a importância do Formulário Pessoal de Saúde (125P) preenchido para todas 
as meninas que não estejam com um de seus pais ou tutor(es) legal(is), pois nele contém todas as 
informações médicas e de medicamentos caso haja necessidade de um tratamento médico de 
emergência. 

 

Aproveitamos a oportunidade para lembrar que conforme consta na Constituição de nossa ordem em 
POP-BETHEL-11, Seção 2 (e), o uso da veste é permitido com o consentimento dos membros 
executivos do CGB. Caso alguma Filha de Jó ativa, vá participar da Grande Sessão 2019, sem a 
presença de membros executivos do CGB, é necessário que a mesma esteja autorizada pelos mesmos. 

Dado e traçado no Gabinete da Grande Guardiã e Grande Guardião Associado aos 10 (dez) dias 

do mês de junho do ano de dois mil e dezenove.  

Fraternalmente, 

 

ISABELLA DELMONDES PINTO DA SILVA           JOHN LYNDON PINTO DA SILVA  

GRANDE GUARDIÃ          GRANDE GUARDIÃO ASSOCIADO 

 
 

NATÁLIA DIAS TAVARES 
                          GRANDE SECRETÁRIA 

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91764/eca-lei-n-8-069-de-13-de-julho-de-1990#art-83
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MODELO 

AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM NACIONAL 

 

 

Eu, _____________________________________________________________________ 

portador (a) do RG nº ___________________, expedido pelo/a ___  , inscrito no CP sob o nº 

______________________ residente e domiciliado (a) em ___________________________, nº ____, 

Bairro ____________, na cidade de _____________/BA, com telefone para contato nº (___) 

_______________, autorizo ______________________minha _______, nascida em __/__/______, 

portadora do RG nº _____________________________, a viajar com destino à cidade de 

Jaguaripe/BA, na companhia de _____________________________________________, maior de 

idade, portador(a) do documento n° ___________________________, consoante ao que estabelece 

a Lei Federal Nº 8.069/90, art. 83, § 1º, alínea “b”, 2, com data de partida prevista para 

_______________ e retorno previsto para _______________. 

 
 

_____________/___, ___ de ________________ de 2019. 
 

 

 

 

______________________________________________ 
            (Assinatura com firma reconhecida, anexada cópia do RG do menor e dos pais e/ou Responsável  

 
 
 


