
 
Ofício Circular nº 12/2021                                         Curitiba, 07 de outubro de 2021. 
CAOPCAE - Área da Criança e do Adolescente 

 
Assunto: Mapeamento da Rede de Proteção 

 
 Prezado (a) Colega, 

 
 Cumprimentando-o(a), servimo-nos do presente para encaminhar formulário de 

Mapeamento das Redes de Proteção do Estado do Paraná a ser direcionado aos 

Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente da Comarca. 

 O formulário pretende (i) reconhecer as especificidades da realidade local; (ii) 

promover o diálogo com os demais integrantes da(s) Rede(s) de Proteção; (iii) identificar 

como tem se materializado a intersetorialidade e o trabalho em Rede nos municípios. 

 Assim, considerando o papel central do CMDCA na formulação, 

acompanhamento e fiscalização da política pública voltada à criança e adolescente no 

município, é imprescindível seu protagonismo nessa articulação e captação das 

informações para preenchimento. 

 Ressalta-se que somente uma Rede de Proteção local ativa e a existência de 

serviços, projetos e programas integrados e articulados, que contemplem o atendimento 

de todas as demandas envolvendo crianças e adolescentes, cumprirá as promessas 

constitucionais da proteção integral e da prioridade absoluta para a população infanto 

juvenil. 

 Salienta-se, outrossim, que o acompanhamento da estruturação da rede de 

proteção e das políticas voltadas à infância e juventude, é uma diretriz 

institucional  corroborada pelas orientações do CNMP (na forma da Recomendação 

Administrativa n. 33/2016, que destaca, aos Promotores de Justiça com atribuição na 

seara da Infância e Juventude, a importância do funcionamento adequado da Rede de 

Proteção). 

 Assinala-se que as informações solicitadas comporão um banco de dados, para 

a alimentação de um painel de georreferenciamento, que permitirá uma visão geral da 

estrutura de toda a rede, facilitando, assim, o fomento e aperfeiçoamento dos serviços 

necessários, oferecendo também elementos para que os Conselhos de Direitos e a rede 

intersetorial de proteção sejam capazes de potencializar o processo de planejamento, 

https://sites.google.com/mppr.mp.br/integrandoredes/início
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monitoramento e avaliação das ações na esfera local. Nesse sentido, contribuirá com a 

atuação ministerial e com o processo contínuo de qualificação dos serviços e de 

ampliação da garantia de direitos dos usuários das políticas públicas. 

 Tão logo recebam as respostas, os(as) Promotores(as) de Justiça terão uma 

prévia das informações dos municípios, avaliando-as quanto a sua qualidade, 

validando-as ou complementando-as, se necessário. Além disso, será possível verificar 

a existência de questões deficitárias ou problemáticas nas redes, e já adotar as medidas 

e as providências pertinentes (inclusive com o apoio técnico do CAEX, por meio da carta 

de serviços, de fomento às redes de proteção). 

 O formulário está disponível no seguinte endereço: 

 <https://sites.google.com/mppr.mp.br/integrandoredes/in%C3%ADcio>. 

  

 Também estamos disponibilizando, anexos, os formulários em PDF, para facilitar 

a visualização e consulta a qualquer tempo. 

 

 Sugestões: 

 (1) A fim de auxiliar a atuação de Vossa Excelência, sugere-se instaurar 

Procedimento Administrativo para acompanhamento e fiscalização do regular 

funcionamento da Rede de Proteção local, com vistas a elucidar o fluxo de trabalho 

entre os atores responsáveis pelas ações de prevenção e defesa de crianças e 

adolescentes, bem como possibilitar o fomento de eventuais ajustes necessários; 

 (2) Enviar ofício ao CMDCA, solicitando o preenchimento do formulário, 

sugerindo que o assunto seja pautado em reunião de câmara de políticas públicas (se 

existir) para discussão, com posterior apresentação em plenária, para que possam 

deliberar e votar acerca do que foi proposto, podendo a Rede pode definir a melhor 

maneira de preenchimento do formulário, de acordo com a realidade local. Solicitar a 

cópia da Ata para a promotoria de justiça. 

 (3) Informar que eventuais dúvidas no preenchimento e/ou sugestões devem ser 

encaminhadas via aba específica "Dúvidas e Sugestões" disponibilizadas no Painel, as 

quais serão redirecionadas ao GT Integrando Redes e oportunamente respondidas. 

Caso as dúvidas cheguem diretamente na Promotoria de Justiça, estas poderão ser 

remetidas a este CAOPCAE. 

 Certos da sua atenção, aproveita-se o ensejo para apresentar votos de 

consideração, mantendo este Centro de Apoio à disposição para os esclarecimentos 

que se fizerem necessários. 
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