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Súmula: Dispõe sobre o sistema de garantia de direitos da criança 
e do adolescente vítima ou testemunha de violência no Município 
de Sulina/PR, e dá outras providências. 

 
PAULO HORN, PREFEITO DE SULINA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS,  
 

CONSIDERANDO o previsto no art. 227 da Constituição Federal que estabelece: "É dever da família, da sociedade e do 
Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão"; 
 
CONSIDERANDO que a Doutrina da Proteção Integral prevê que crianças e adolescentes devem receber proteção 
especial em função da sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, sendo detentores, inclusive, de um 
conjunto de direitos específicos que visam assegurar-lhes plenas condições para seu desenvolvimento integral e sem 
violências; 
 
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 523/2008, que dispõe sobre a Rede de Proteção e Atendimento aos Direitos das 
Crianças e Adolescentes no Município de Sulina/PR; 

 
CONSIDERANDO que a Constituição Federal e a Lei nº 8.069/1990, com base nos princípios fundamentais da proteção 
integral, da prioridade absoluta e da dignidade da pessoa humana, garantem a toda criança e adolescente o pleno 
exercício de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, através da ação integrada da família, da 
sociedade e do Poder Público; 
 
CONSIDERANDO que para assegurar o pleno e efetivo exercício dos referidos direitos fundamentais, a Lei nº 
8.069/1990 prevê uma série de medidas de proteção destinadas não apenas a crianças e adolescentes, mas também 
aos pais ou responsáveis (art. 101 e 129 do ECA), na perspectiva de que a criança ou adolescente seja atendida e 
protegida, preferencialmente, no seio de sua família; 
 
CONSIDERANDO, o ECA, prevê em seu art. 86 que “A política de atendimento dos Direitos da Criança e do 
Adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais, não - governamentais, da União, 
dos Estados e dos Municípios.”; 

 
CONSIDERANDO, o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA (1990) disciplina e organiza a rede em um Sistema de 
Garantia de Direitos,  que tem como proposta a articulação e integração dos diversos serviços, instancias, atores do 
poder público e da sociedade civil na aplicação de mecanismos para a promoção, proteção e defesa dos direitos de 
crianças e adolescentes; 
 
CONSIDERANDO, que a Norma Operacional Básica (NOB/2005), do Sistema Único da Assistência Social, descreve a 
Rede Socioassistencial como sendo “um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade que oferta 
e opera benefícios, serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas essas unidades de 
pro visão de proteção social, sob a hierarquia básica e especial e ainda por níveis de complexidade.” (p. 22); 

 



CONSIDERANDO que cada criança e adolescente é um ser humano único e valioso e como tal a sua dignidade 
individual, necessidades especiais, interesses e privacidade devem ser respeitados e protegidos, incluindo a 
inviolabilidade da integridade física, psíquica  e moral e a preservação da imagem, identidade, autonomia, valores, 
ideias, crenças, espaços e dos objetos pessoais; 
 
CONSIDERANDO a importância da escuta especializada, da perícia e do depoimento especial, com a oitiva de crianças 
e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, em local apropriado e acolhedor, cumprindo os protocolos 
adequados e por profissionais qualificados; 
 
CONSIDERANDO que o Depoimento Especial tem por finalidade promover a proteção integral às crianças e 
adolescentes, no ato de suas inquirições sobre a situação de violência, em processo judicial, precipuamente no sentido 
de se evitar a revitimização dos depoentes, e, consequentemente, a necessidade de produção antecipada de provas 
consideradas como urgentes e relevantes, observada a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida, 
como previsto no inciso I, do art. 156, do Código de Processo Penal, no art. 11, da Lei nº 13.431/2017, e art. 22 do 
Decreto Federal nº 9.603/2018; 
 
CONSIDERANDO que o Princípio da Prioridade Absoluta compreende a primazia de crianças e adolescentes em receber 
proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; precedência de atendimento dos serviços públicos ou de relevância 
pública; preferência na formulação e execução de políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos para 
sua promoção e proteção (art. 4º, Lei Federal nº 8.069/90); 
 
CONSIDERANDO que, segundo o art. 101, da Lei Federal nº 8.069/90, verificada qualquer das hipóteses previstas de 
seu art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, a medida de inclusão em serviços e 
programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, da criança e do adolescente; 
 
CONSIDERANDO que a Resolução 169/2014 do CONANDA preconiza que a intervenção em crianças e adolescentes 
vítimas ou testemunhas de crimes deverá ser realizada, sempre que possível, por equipe técnica interprofissional 
respeitando-se a autonomia técnica no manejo dos procedimentos; 
 
CONSIDERANDO que violência institucional é a violência praticada por agente público no desempenho de função 
pública, em instituição de qualquer natureza, por meio de atos comissivos ou omissivos que prejudiquem o 
atendimento à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência, conforme paragrafo I do art. 5, do 
Decreto Federal nº 9.603/18; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.431, de 4 de abril de 2017, que estabelece o sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, regulamentada pelo Decreto Federal nº 9.603, de 10 de 
dezembro de 2018; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o atendimento e acompanhamento da criança e do adolescente 
vítima ou testemunha de violência no município de Sulina/PR, 

 
 

DECRETA: 
 

Capítulo I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º - Este Decreto regulamenta procedimentos do sistema de garantia de direitos do Município de Sulina 
para o atendimento e acompanhamento da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência. 



 
Art. 2º - Para fins deste Decreto, entende-se por: 
 
I - Violência Institucional: violência praticada por agente público no desempenho de função pública, em 
instituição de qualquer natureza, por meio de atos comissivos ou omissivos que prejudiquem o 
atendimento à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência; 
 
II - Revitimização: discurso ou prática institucional que submeta crianças e adolescentes a procedimentos 
desnecessários, repetitivos, invasivos, que levem as vítimas ou testemunhas a reviverem a situação de 
violência ou outras situações que gerem sofrimento, estigmatização ou exposição de sua imagem; 
 
III - Acolhimento ou Acolhida: posicionamento ético do profissional, adotado durante o processo de 
atendimento da criança, do adolescente e de suas famílias, com o objetivo de identificar as necessidades 
apresentadas por eles, de maneira a demonstrar cuidado, responsabilização e resolutividade no 
atendimento; 
 
IV - Revelação Espontânea: é o momento em que a criança ou o adolescente elege uma pessoa de confiança 
para verbalizar a sua situação de violência. Pode ocorrer em qualquer âmbito, privado ou público; 
 
V - Suspeita de Violência: todo indício, sinal de possível violência que a criança ou adolescente apresente, 
podem ser sinais físicos, emocionais, comportamentais; 
 
VI - Escuta Especializada: é o procedimento de entrevista sobre situação de violência com criança ou 
adolescente perante órgão da rede de proteção, limitado o relato estritamente ao necessário para o 
cumprimento de sua finalidade. 
 
Capítulo II 
DOS PRINCÍPIOS  
 
Art. 3º - O sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência no 
Município de Sulina/PR é regido pelos seguintes princípios: 
 
I - a criança e o adolescente são sujeitos de direito e pessoas em condição peculiar de desenvolvimento e 
gozam de proteção integral, conforme o disposto no art. 1º, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente; 
 
II - a criança e o adolescente devem receber proteção integral quando os seus direitos forem violados ou 
ameaçados; 
 
III - a criança e o adolescente têm o direito de ter seus melhores interesses avaliados e considerados nas 
ações ou nas decisões que lhe dizem respeito, resguardada a sua integridade física e psicológica; 
 
IV - em relação às medidas adotadas pelo Poder Público, a criança e o adolescente têm preferência: 
 

a) em receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 
b) em receber atendimento em serviços públicos ou de relevância pública; 



c) na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 
d) na destinação privilegiada de recursos públicos para a proteção de seus direitos. 

 
V - a criança e o adolescente devem receber intervenção precoce, mínima e urgente das autoridades 
competentes tão logo a situação de perigo seja conhecida; 
 
VI - a criança e o adolescente têm assegurado o direito de exprimir suas opiniões livremente nos assuntos 
que lhes digam respeito, inclusive nos procedimentos administrativos e jurídicos, consideradas a sua idade e 
a sua maturidade, garantido o direito de permanecer em silêncio; 
 
VII - a criança e o adolescente têm o direito de não serem discriminados em função de raça, cor, sexo, 
idioma, crença, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou regional, étnica ou social, posição 
econômica, deficiência, nascimento ou outra condição de seus pais ou de seus responsáveis legais; 
 
VIII - a criança e o adolescente devem ter sua dignidade individual, suas necessidades, seus interesses e sua 
privacidade respeitados e protegidos, incluída a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral e a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, das ideias, das crenças, dos espaços e 
dos objetos pessoais; 
 
IX - a criança e o adolescente têm direito de serem consultados acerca de sua preferência em serem 
atendidos por profissional do mesmo gênero. 
 
Capítulo III 
DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS 
 
Art. 4º - Os órgãos, as instituições públicas ou privadas, os programas, os serviços e os equipamentos das 
políticas setoriais que integram os eixos de promoção, controle e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente compõem o sistema de garantia de direitos (Rede de Proteção e Atendimento aos Direitos das 
Crianças e Adolescentes) e são responsáveis pela detecção dos sinais de violência e trabalharão de forma 
integrada e coordenada, garantindo os cuidados necessários a proteção da criança e do adolescente vítima 
ou testemunhas de violência. 
 
Parágrafo único. Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, as informações coletadas 
junto às vítimas, aos membros da família de origem ou extensa e vínculos comunitários existentes, por meio 
de relatórios, em conformidade com o fluxo estabelecido, preservado o sigilo das informações. 
 
Art. 5º - O Poder Público assegurará condições de atendimento adequadas para que crianças e adolescentes 
vítimas de violência ou testemunhas de violência sejam acolhidas, protegidas e possam se expressar 
livremente em um ambiente compatível com suas necessidades, características e particularidades. 
 
Art. 6º - Os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos públicos trabalharão de forma integrada e 
coordenada, garantidos os cuidados necessários a proteção das crianças e dos adolescentes vítimas ou 
testemunhas de violência, devendo: 
 
I - instituir, preferencialmente no âmbito dos conselhos de direitos das crianças e dos adolescentes, 
comissões de proteção social das crianças e dos adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com a 



finalidade de articular, mobilizar, planejar, acompanhar e avaliar as ações da rede de proteção, além de 
colaborar para a definição dos fluxos de atendimento e o aprimoramento da integração do referido comitê; 
 
II - definir o fluxo de atendimento, observados os seguintes requisitos: 
 

a) os atendimentos à criança e ao adolescente deverão ser feitos de maneira articulada; 
b) a superposição de tarefas deve ser evitada; 
c) deve-se priorizar a cooperação entre os órgãos, os serviços, os programas e os equipamentos 
públicos; 
d) os mecanismos de compartilhamento das informações devem ser estabelecidos 
expressamente; 
e) deverá ser definido o papel de cada instância ou serviço e o profissional de referência que o 
supervisionará. 

 
III - realizar discussão, acompanhamento e encaminhamento de casos de suspeita ou de confirmação de 
violência contra crianças e adolescentes. 
 
§ 1º - Cabe a Rede de Proteção e Atendimento aos Direitos das Crianças e Adolescentes o acompanhamento 
e encaminhamento de casos de suspeita ou de confirmação de violência contra crianças e adolescentes. 
 
§ 2º - O atendimento intersetorial poderá conter os seguintes procedimentos: 
 
a) acolhimento ou acolhida; 
b) escuta especializada nos órgãos do sistema de proteção; 
c) atendimento da rede de saúde e da rede de assistência social; 
d) comunicação ao Conselho Tutelar; 
e) comunicação à autoridade policial; 
f) comunicação ao Ministério Público; 
g) depoimento especial perante autoridade policial ou judiciária; e 
h) aplicação de medida de proteção pelo Conselho Tutelar, caso necessário. 
 
§ 3º - Os serviços deverão compartilhar entre si, de forma integrada, as informações coletadas junto às 
vítimas, aos membros da família e a outros sujeitos de sua rede afetiva, por meio de relatórios, em 
conformidade com o fluxo estabelecido, preservado o sigilo das informações. 
 
Art. 7º - O sistema de garantia de direitos intervirá nas situações de violência contra crianças e adolescentes 
com a finalidade de:  
 
I - mapear as ocorrências das formas de violência e suas particularidades no território nacional; 
 
II - prevenir os atos de violência contra crianças e adolescentes;  
 
III - fazer cessar a violência quando esta ocorrer; 
 
IV - prevenir a reiteração da violência já ocorrida; 
 



V- promover o atendimento de crianças e adolescentes para minimizar as sequelas da violência sofrida;  
 
VI - promover a reparação integral dos direitos da criança e do adolescente. 
 
Art. 8º - A Rede de Proteção e Atendimento aos Direitos das Crianças e Adolescentes no Município de 
Sulina/PR, será composta de comissões de enfrentamento as violações de direitos. 
 
Parágrafo Único. A Comissão de atendimento aos casos de violência e a Comissão de Acolhimento Familiar e 
Institucional, serão compostas por equipes técnicas com assistente social, psicólogo, pedagogo e com 
representantes dos órgãos de defesa da criança e do adolescente.  
 
Art. 9º - A atenção à saúde das crianças e dos adolescentes em situação de violência será realizada por 
equipe multiprofissional do Sistema Único de Saúde - SUS, englobado o acolhimento, o atendimento, o 
tratamento especializado, a notificação e o seguimento da rede. 
 
Parágrafo único. Nos casos de violência sexual, o atendimento deverá incluir exames, medidas profiláticas 
contra infecções sexualmente transmissíveis, anticoncepção de emergência, orientações, quando houver 
necessidade, além da coleta, da identificação, da descrição e da guarda de vestígios. 
 
Art. 10 - O SUAS disporá de serviços, programas, projetos e benefícios para prevenção das situações de 
vulnerabilidades, riscos e violações de direitos de crianças e de adolescentes e de suas famílias no âmbito da 
proteção social básica e especial. 
 
§ 1º - A proteção social básica através do CRAS, deverá fortalecer a capacidade protetiva das famílias e 
prevenir as situações de violência e de violação de direitos da criança e do adolescente, além de direcioná-
los à proteção social especial para o atendimento especializado quando essas situações forem identificadas. 
 
§ 2º - O acompanhamento especializado de crianças e adolescentes em situação de violência e de suas 
famílias será realizado preferencialmente pelas Comissões compostas por equipes técnicas com assistente 
social, psicólogo, pedagogo e com representantes dos órgãos de defesa da criança e do adolescente em 
articulação com os demais serviços. 
 
§ 3° - As crianças e os adolescentes vítimas ou testemunhas de violência e em situação de risco pessoal e 
social, cujas famílias ou cujos responsáveis se encontrem temporariamente impossibilitados de cumprir sua 
função de cuidado e proteção, podem acessar os serviços de acolhimento de modo excepcional e 
provisório, hipótese em que os profissionais deverão observar as normas e as orientações referentes aos 
processos de escuta especializada quando se configurarem situações de violência. 
 
Capítulo IV 
DA REVELAÇÃO ESPONTÂNEA E DA COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES 
 
Art. 11 - A revelação espontânea é quando a criança ou adolescente aborda um profissional e relata 
espontaneamente que foi ou está sendo vítima de violência ou presenciou algum ato de violência. 
 



§ 1º - Quando a revelação espontânea ocorrer em âmbito público ou privado o profissional a quem a 
revelação foi feita, independentemente de que órgão fizer parte, deverá acolher a vítima, escutá-la sem 
interrupções e evitar questionamentos que possam interferir no relato. 
 
§ 2º - Após a revelação espontânea, de acordo com o grau de entendimento da criança ou do adolescente, o 
profissional informará que irá efetuar a comunicação obrigatória às autoridades competentes quanto à 
situação de violência, descrevendo para a vítima como será o fluxo do atendimento do caso pela rede 
existente no município. 
 
§ 3º - Feita a revelação espontânea, deve ser terminantemente proibido a condução da criança ou do 
adolescente para que outros profissionais da mesma instituição façam com que a criança ou adolescente 
relate novamente os fatos. 
 
§ 4º - Caberá ao profissional que ouviu a revelação em primeira mão, reproduzir os acontecimentos, da 
forma mais fidedigna possível, para seus superiores hierárquicos e demais órgãos que irão atuar na 
proteção da vítima e preencher a Ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, a qual 
deverá ser utilizada para fins da Escuta Especializada. 
 
Art. 12 - Após a revelação espontânea deverá ser comunicado obrigatoriamente o Conselho Tutelar, por 
meio de instrumental de encaminhamento, Ficha de Referência e Contrarreferência (ANEXO III) e Ficha do 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN (ANEXO IV). 
 
I - Nos casos de urgência, considerando os riscos que a criança ou adolescente estão expostos, poderá ser 
realizado contato telefônico com o Conselho Tutelar e posteriormente proceder às orientações descritas 
nesse artigo; 
 
II - Cada órgão ou equipamento público ou privado deverá construir seus protocolos internos, a fim de criar 
procedimentos adequados para efetivar os encaminhamentos em relação à revelação espontânea. 
 
Art. 13 - Caberá ao Conselho Tutelar registrar o Boletim de Ocorrência ou orientar a família ou responsável 
para que registre, conforme a gravidade dos fatos. O Boletim também poderá ser registrado após 
informações da Escuta Especializada. 
 
Art. 14 - Após a revelação espontânea da violência, a criança ou adolescente deverão ser chamados para 
confirmar os fatos somente quando estritamente necessários e por meio de Escuta Especializada e 
Depoimento Especial, conforme especifica o § 1º, Art. 4º, da Lei Federal nº 13.431, de 4 de abril de 2017. 
 
 
Capítulo V 
DA ESCUTA ESPECIALIZADA 
 
Art. 15 - A escuta especializada é o procedimento realizado pelos órgãos da rede de proteção nos campos 
da educação, da saúde, da assistência social, da segurança pública e dos direitos humanos, com o objetivo 
de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência, para a superação das 
consequências da violação sofrida, limitado ao estritamente necessário para o cumprimento da finalidade 
de proteção social e de provimento de cuidados. 



 
§ 1º - A criança ou o adolescente deve ser informado em linguagem compatível com o seu desenvolvimento 
acerca dos procedimentos formais pelos quais terá que passar e sobre a existência de serviços específicos da 
rede de proteção, de acordo com as demandas de cada situação. 
 
§ 2º - A busca de informações para o acompanhamento da criança e do adolescente deverá ser priorizada 
com os profissionais envolvidos no atendimento, com seus familiares ou acompanhantes. 
 
§ 3º - O profissional envolvido no atendimento primará pela liberdade de expressão da criança ou do 
adolescente e sua família e evitará questionamentos que fujam aos objetivos da escuta especializada. 
 
Art. 16 - A escuta especializada será realizada por profissional capacitado conforme o disposto no art. 27 da 
Lei nº 13.431, de 4 de abril de 2017. 
 
Art. 17 - Fica a Comissão de atendimento aos casos de violência e a Comissão de Acolhimento Familiar e 
Institucional responsável por realizar a escuta especializada no Município de Sulina. 
 
Parágrafo único. A escuta especializada deverá ser realizada por meio de entrevista com criança ou 
adolescente sobre situação de violência, limitado o relato estritamente ao necessário para o cumprimento 
de sua finalidade, considerando o art. 7º da Lei Federal nº 13.431, de 4 de abril de 2017 e art. 19 do Decreto 
Federal nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018. 
 
Art. 18 - A escuta especializada será realizada em local apropriado e acolhedor, com infraestrutura e espaço 
físico que garantam a privacidade da criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência. 
 
Art. 19 - Após receber a comunicação de uma revelação espontânea, por instituição pública ou privada, o 
Conselho Tutelar solicitará via documento oficial a realização da entrevista de escuta especializada. 
 
I - Se a revelação espontânea for manifestada diretamente ao Conselho Tutelar, a entrevista da escuta 
especializada poderá ocorrer imediatamente ou por agendamento pela equipe técnica, seguindo todos os 
trâmites descritos neste Capítulo; 
 
II - Se a notícia da violência ocorrer direto na delegacia, obrigatoriamente deve comunicar o fato ao 
Conselho Tutelar, por meio de documento oficial, para que proceda com o agendamento da entrevista da 
escuta especializada. 
 
Art. 20 - A entrevista da escuta especializada deve ocorrer em no máximo 5 (cinco) dias úteis a contar da 
data da solicitação do Conselho Tutelar. 
 
Art. 21 - Após a realização da entrevista da escuta especializada o profissional deverá elaborar um relatório 
com o objetivo de assegurar o acompanhamento da vítima ou da testemunha de violência limitado ao 
estritamente necessário para o cumprimento da finalidade de proteção e deverá ser compartilhado com: 
 
I - A rede de proteção, considerando as necessidades de atendimento; 
 
II - A delegacia, quando houver Boletim de Ocorrência; 



 
III - O Conselho Tutelar, para que possa acompanhar os percursos de atendimentos e aplicar as medidas 
cabíveis. Importante destacar que é essencial informar ao Conselho Tutelar quais encaminhamentos foram 
realizados, para que possam fazer o monitoramento e posteriormente atualizar o Ministério Público das 
medidas tomadas; 
 
IV - O Ministério Público, para que possa ter conhecimento do fato. 
 
Art. 22 - O conteúdo do relatório produzido a partir da entrevista da escuta especializada é um documento 
de caráter técnico e confidencial, devendo ser compartilhado apenas com os órgãos competentes e não 
deve ser exposto de maneira inadequada, a fim de preservar o cuidado com a história da criança ou 
adolescente. 
 
Art. 23 - A escuta especializada não tem o escopo de produzir prova para o processo de investigação e de 
responsabilização, e fica limitada estritamente ao necessário para o cumprimento de sua finalidade de 
proteção social e de provimento de cuidados. 
 
Capítulo VI 
DA SUSPEITA E DA IDENTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
 
Art. 24 - A suspeita de violência surge quando um profissional verifica, além dos possíveis sintomas ou 
sequelas de doenças e/ou acidentes, sinais que comumente estão relacionados às diversas formas de 
violência contra crianças, entendendo-se que estes sinais e sintomas não podem ser analisados de maneira 
isolada, sendo imprescindível a troca de ideias com outros profissionais, na perspectiva multidisciplinar, em 
caso de suspeita de violência. 
 
Art. 25 - Nos casos em que qualquer órgão ou instituição identificar suspeitas de violência, mas sem 
verbalização por parte da criança ou adolescente, os responsáveis deverão cumprir os seguintes 
procedimentos: 
 
I - Realizar a Comunicação do fato ao Conselho Tutelar, por meio da Ficha de Referência e Contrarreferência 
ou pela Ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN; 
 
II - Realizar encaminhamentos à Rede de Proteção e Atendimento aos Direitos das Crianças e Adolescentes 
por meio da Ficha de Referência e Contrarreferência, conforme demanda do caso. 
 
§ 1º - Toda suspeita de violência deve ser notificada. 
 
§ 2º - Posturas que devem ser terminantemente evitadas:  
 
a) Não respeitar o que foi contado e induzir o diagnóstico;  
b) Perguntar diretamente se um dos familiares foi responsável pelo ocorrido;  
c) Insistir em confrontar dados contraditórios ou checar registros;  
d) Confrontar os pais com descrições fornecidas pela criança ou pelo adolescente;  
e) Demonstrar sentimentos de desaprovação, raiva, indignação;  
f) Dramatizar a situação;  



g) Pedir aos acompanhantes que esqueçam a situação;  
h) Assumir postura de policial ou detetive;  
i) Deixar de avaliar ou subestimar os riscos reais para a criança e os níveis de gravidade;  
j) Não solicitar auxílio e avaliação interdisciplinar;  
k) Deixar de informar-se sobre outras crianças da casa em situação de risco e não as encaminhar para 
avaliação;  
l) Não acompanhar o desenrolar do caso e seus desdobramentos;  
m) Expor a criança e sua família aos apelos da mídia e de curiosos. 
 
Art. 26 - O Conselho Tutelar ao receber a comunicação do caso, fará os encaminhamentos para a Rede de 
Proteção e Atendimento aos Direitos das Crianças e Adolescentes, encaminhando a criança ou o 
adolescente para a escuta especializada. 
 
Art. 27 - Quando a verbalização ocorrer durante o atendimento técnico o Conselho Tutelar deverá ser 
comunicado, cabendo ao profissional avaliar se há necessidade ou não de encaminhar a criança ou 
adolescente para escuta especializada. Caso a fala da criança for suficiente, este profissional fica 
responsável pela elaboração de relatório e deve fazer contato com o profissional responsável pela Escuta 
Especializada, para que avaliem junto sobre o destino e compartilhamento da informação declarada pela 
criança ou adolescente. 
 
Capítulo VII 
DOS PROCEDIMENTOS E ATENDIMENTOS 
 
Seção I 
Da violência sexual identificada em até 72 horas 
 
Art. 28 - Para casos de violência sexual, identificados em até 72 horas, além dos procedimentos descritos 
nesse Decreto, a vítima deverá ser encaminhada a Unidade Básica de Saúde (UBS) para abertura do 
Protocolo de Atenção às Vítimas de Violência, devendo comunicar o fato imediatamente ao Conselho 
Tutelar ou à autoridade policial. 
 
Art. 29 - Nos casos de violência intrafamiliar caberá ao Conselho Tutelar definir se a vítima será 
acompanhada pela família ou responsável legal ou por um conselheiro tutelar, de acordo com o artigo 98 do 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA. 
 
Art. 30 - Nos casos de violência sexual, o atendimento da equipe multiprofissional do Sistema Único de 
Saúde (SUS) deverá incluir exames, medidas profiláticas contra infecções sexualmente transmissíveis, 
anticoncepção de emergência, orientações, quando houver necessidade, além da coleta, da identificação, 
da descrição e da guarda de vestígios, de acordo com o parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal nº 
9.603, de 10 de dezembro de 2018. 
 
Art. 31 - Determina-se cuidados com a coleta de materiais, nos serviços de saúde, que podem servir de 
provas, no primeiro atendimento até 72 horas, devendo: 
 
I - Não higienizar, nem remover roupas ou secreções antes da coleta de material para identificação do 
agressor; 



 
II - As roupas devem ser submetidas à secagem, em temperatura ambiente, sem a utilização de fonte de 
calor artificial ou exposição ao sol, e devem ser embaladas individualmente em kit de coleta e 
encaminhadas para o IML. 
 
Seção II 
Violência sexual identificado após 72 horas 
 
Art. 32 - Para casos identificados após 72 horas os profissionais devem seguir os procedimentos descritos 
nesse Decreto. 
 
Art. 33 - O Conselho Tutelar ficará responsável em aplicar as medidas de proteção e requisitará o 
atendimento de saúde na Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua referência. 
 
Art. 34 - No caso de não adesão ao tratamento na Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua referência, 
identificada a situação o profissional responsável deverá comunicar o Conselho Tutelar. 
 
 
Seção III 
Violência física, psicológica, negligência ou outras 
 
 
Art. 35 - Para casos de violência que necessitem de atendimento hospitalar, além dos procedimentos 
descritos nesse Decreto, a vítima deverá ser encaminhada a Unidade Básica de Saúde (UBS) para 
atendimento imediato; 
 
Parágrafo único. Caberá ao Conselho Tutelar definir se a vítima será acompanhada pela família ou 
responsável legal ou por um conselheiro tutelar, de acordo com o art. 98 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA. 
 
Seção IV 
Do Boletim de Ocorrência e do Encaminhamento ao Instituto Médico Legal 
 
 
Art. 36 - O registro de Boletim de Ocorrência será realizado pela família ou responsável legal, porém, em 
caso de recusa ou ser familiar o agente agressor, o registro será realizado pelo Conselho Tutelar. 
 
Art. 37 - A autoridade policial procederá ao registro da ocorrência policial e constatando a necessidade, 
emitirá a Guia do Instituto Médico Legal - IML, cabendo ao responsável legal garantir o comparecimento da 
vítima ao IML. 
 
§ 1º - O registro da ocorrência policial consiste na descrição preliminar das circunstâncias em que se deram 
o fato e, sempre que possível, será elaborado a partir de documentação remetida por outros serviços, 
programas e equipamentos públicos, além do relato do acompanhante da criança ou do adolescente. 
 



§ 2º - Na ausência de responsável legal caberá ao Conselho Tutelar acompanhar a criança ou adolescente ao 
IML. 
 
§ 3º - O registro da ocorrência policial deverá ser assegurado, ainda que a criança ou o adolescente esteja 
desacompanhado. 
 
§ 4º - A autoridade policial priorizará a busca de informações com a pessoa que acompanha a criança ou o 
adolescente, de forma a preservá-lo, observado o disposto na Lei nº 13.431, de 2017. 
 
§ 5º - Sempre que possível, a descrição do fato não será realizada diante da criança ou do adolescente. 
 
§ 6º - A descrição do fato não será realizada em lugares públicos que ofereçam exposição da identidade da 
criança ou do adolescente vítima ou testemunha de violência. 
 
§ 7º - Constatado a dificuldade socioeconômica para o translado caberá ao Conselho Tutelar efetuar o 
transporte, e, caso não seja possível, deverá solicitar a diligência para a Secretaria Municipal de Promoção 
Social. 
 
Seção V 
Do Translado para atendimento em saúde 
 
Art. 38 - Sobre o translado para o atendimento na Unidade Básica de Saúde (UBS): 
 
I - Casos identificados de violência sexual em até 72 horas ou de violência física, psicológica e negligência 
que necessitem de atendimento hospitalar, o translado até a UBS será realizado pelo serviço que identificar 
o ocorrido, exceto na rede de educação. A unidade escolar informará ao Conselho Tutelar, que ficará 
responsável pelo transporte da criança ou adolescente; 
 
II - Nos casos das Delegacias, o translado será feito pelo Conselho Tutelar; 
 
III - Casos identificados de violência sexual após 72 horas ou de violência física, psicológica e negligência que 
necessitem de atendimento hospitalar: a família ou responsável legal deverá levar a criança ou adolescentes 
na Unidade Básica de Saúde (UBS) de sua referência. O Conselho Tutelar ou a Secretaria de Promoção Social 
deverão fazer o transporte para as famílias que necessitarem.  
 
Parágrafo único. Nos casos de urgência e emergência deverá ser acionado o serviço do SAMU. 
 
Capítulo VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 39 - As Secretarias Municipais e órgãos de atuação Municipal que atendem criança e adolescente, têm 
a obrigatoriedade de propor e efetivar um Programa de Capacitação continuada, devendo atentar-se: 
 
I - Aos tipos de violência e a identificação; 
 
II - O manejo diante de uma revelação espontânea de violência; 



 
III - O Conhecimento deste Decreto e dos procedimentos que devem ser tomados diante de revelação ou 
suspeita de violência; 
 
IV - A sensibilização sobre a prevenção a violência contra crianças e adolescentes. 
 
Art. 40 - As Secretarias Municipais e órgãos de atuação Municipal que atendem criança e adolescente 
devem: 
 
I - Compor a Rede Proteção, participando ativamente da construção de fluxos integrados de atendimentos 
em relação a criança ou adolescente vítima de violência; 
 
II - Construir seus protocolos internos, a fim de efetivar as orientações contidas nesse Decreto e deve 
compartilhar com a Rede de Proteção tais protocolos internos, a fim de aprimorar o processo de referência 
e contrarreferência; 
 
III - Oficializar junto a suas equipes o uso de Ficha de Referência e Contrarreferência e Ficha do Sistema de 
Informação de Agravos de Notificação – SINAN; 
 
VI - Preencher a Ficha do Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN e encaminhar para o 
setor competente da Secretaria de Saúde. 
 
Art. 41 - Qualquer pessoa que tenha conhecimento ou presencie ação ou omissão, praticada em local 
público ou privado, que constitua violência contra criança ou adolescente tem o dever de comunicar o fato 
imediatamente ao serviço de recebimento e monitoramento de denúncias, ao conselho tutelar ou à 
autoridade policial, os quais, por sua vez, cientificarão imediatamente o Ministério Público, conforme 
previsto no art. 13 da Lei nº 13.431/2017. 
 
Art. 42 - Recebida a comunicação de que trata o art. 13 da Lei nº 13.431, de 2017, o Conselho Tutelar 
deverá efetuar o registro do atendimento realizado, do qual deverão constar as informações coletadas com 
o familiar ou o acompanhante da criança ou do adolescente e aquelas necessárias à aplicação da medida de 
proteção da criança ou do adolescente. 
 
Art. 43 - Os profissionais envolvidos no sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima 
ou testemunha de violência primarão pela não revitimização da criança ou adolescente e darão preferência 
à abordagem de questionamentos mínimos e estritamente necessários ao atendimento. 
 
Art. 44 - Caso a violência contra a criança ou o adolescente ocorra em programa de acolhimento 
institucional ou familiar, em unidade de internação ou semiliberdade do sistema socioeducativo, o fato será 
imediatamente avaliado pela equipe multiprofissional, considerado o melhor interesse da criança ou do 
adolescente. 
 
Art. 45 - Os profissionais do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou 
testemunha de violência participarão de cursos de capacitação para o desempenho adequado das funções 
previstas no Decreto nº 9.603, de 10 de dezembro de 2018, respeitada a disponibilidade orçamentária e 
financeira dos órgãos envolvidos. 



 
Art. 46 - O quadro com o FLUXO DE ATENDIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE 
VIOLÊNCIA no âmbito do Município de Sulina, será aquele previsto no Anexo I deste decreto. 
 
Art. 47 - O quadro com o FLUXO DE ATENDIMENTO AOS CASOS DE ACOLHIMENTO FAMILIAR E 
INSTITUCIONAL no âmbito do Município de Sulina, será aquele previsto no anexo II deste decreto. 
Art. 48 - O quadro com as AÇÕES DE CADA ENTE DA REDE DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO AOS DIREITOS 
DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE SULINA/PR, será aquele previsto no anexo III deste 
decreto. 
 
Art. 49 - O modelo da Ficha Intersetorial de Referência e Contrarreferência, será aquele previsto no anexo 
IV deste decreto. 
 
Art. 50 - O modelo da Ficha de Notificação do SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO – 
SINAN, será aquele previsto no anexo V deste decreto. 
 
Art. 51 - O modelo da Ficha de Conclusão do SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO – 
SINAN, será aquele previsto no anexo VI deste decreto. 
 
Art. 52 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito de Sulina, Estado do Paraná, em 30 de novembro de 2021. 

 
 
 

PAULO HORN 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 
Em 30/11/2021. 

 
PUBLICADO EM  01/12/2021, EDIÇÃO ______________, PÁGINA _________________ DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ 
 
 
PUBLICADO EM 01/12/2021, EDIÇÃO ______________, PÁGINA _________________ DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 


