
Ofício Circular nº 06/2022                                     Curitiba, 22 de junho de 2022.

CAOPCAE - Área da Criança e do Adolescente

Assunto: Sistema de Informações para Infância e Adolescência - SIPIA Conselho
Tutelar

Caro(a) colega,

Cumprimentando-o(a), cordialmente, servimo-nos de presente para

encaminhar ao conhecimento de Vossa Excelência cópia do Ofício Circular nº

02/2022, anexo, expedido pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

Adolescente (CEDCA/PR) aos gestores públicos, constando a relação dos

Municípios onde o Sistema de Informações para Infância e Adolescência (SIPIA -

Conselho Tutelar) não está sendo preenchido adequadamente.

O SIPIA é uma ferramenta de trabalho de gestão e monitoramento

voltada aos conselheiros tutelares, gestores e técnicos de políticas públicas,

atores do sistema de justiça, dentre outros relacionados à garantia, promoção,

proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Um dos

principais objetivos do registro das informações é possibilitar, à rede de proteção

local, o conhecimento e acesso aos dados das violações de direitos de crianças e

adolescentes para definição das políticas públicas a serem implementadas no

âmbito dos Municípios(1).

Nesse sentido, este Centro de Apoio Operacional das Promotorias de

Justiça da Criança e do Adolescente e da Educação sugere, respeitada a

independência funcional do(a) colega, que seja realizada a mobilização da rede

de proteção local, notadamente dos Conselhos Tutelares, por meio do CMDCA,

sobre a importância dessa ferramenta de gestão da Política da Criança e do

Adolescente.



Outrossim, além do monitoramento constante que deve ser realizado

pelo Conselho Municipal(2), ressalta-se que a Promotoria de Justiça também pode

fiscalizar a efetiva utilização do SIPIA, por meio da instauração de procedimento

para acompanhamento, sendo que, desde logo, colocamo-nos à disposição para

esclarecimentos complementares(3).

Oportunamente, encaminhamos os links para acesso ao Manual do

Usuário - SIPIA Conselho Tutelar (SNDCA-MDH) e informações disponíveis na

página da CAOPCAE e do Governo Federal sobre o tema, para fins de

compartilhamento com o CMDCA e CT:

Manual do Usuário (SIPIA Conselho Tutelar)

SIPIA - página CAOPCAE

SIPIA - Governo Federal

Sendo essas as considerações, renovamos os votos de elevada

estima e distinta consideração.

DAVID KERBER DE AGUIAR
Promotor de Justiça

MÁRCIO TEIXEIRA DOS SANTOS
Procurador de Justiça

Coordenador

(1) O SIPIA Conselho Tutelar é um sistema nacional de registro e tratamento de informações
sobre a violação e aplicação de medidas protetivas dos direitos de crianças e adolescentes (art.
1º, parágrafo único, da Resolução n. 178/2016- CONANDA (que estabelece parâmetros e
recomendações para implantação, implementação e monitoramento do SIPIA) . Disponível em:
<https://cisama.sc.gov.br/assets/uploads/04176-resolucao-178_-conanda_sipia-1-.pdf>. Acesso:
21/06/22.

(2) Isso porque os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente poderão editar
recomendações e parâmetros complementares com vistas à efetiva implantação, implementação
e monitoramento do SIPIA Conselho Tutelar (art. 6º da Resolução n. 178/2016- CONANDA)

(3) Os Conselhos Municipais podem articular junto ao Comitê Gestor Estadual (composto pelo
CEDCA/PR, Secretaria de Estado gestora da política de promoção dos direitos da criança e do
adolescente - no Paraná a SEJUF, consoante o Decreto n° 4988/2016, Anexo I, art. 1º, II - entre
outros, a efetiva implementação e a promoção de capacitação dos Conselhos Tutelares para
utilização do SIPIA, na forma do disposto no art. 4º da Resolução n. 178/2016- CONANDA.

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/conselho_tutelar/sipia_ct_manual_do_usuario_2019.pdf
https://crianca.mppr.mp.br/pagina-1845.html
https://www.gov.br/pt-br/servicos/solicitar-acesso-ao-sistema-de-informacao-para-a-infancia-e-adolescencia-sipia-conselho-tutelar
https://cisama.sc.gov.br/assets/uploads/04176-resolucao-178_-conanda_sipia-1-.pdf
https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/pesquisarAto.do?action=exibir&codAto=161550&codItemAto=999934#999934



