
PRINCIPAIS AÇÕES DA SSPe -  2018  

 

AÇÃO 01 :  Consol idação da metodolog ia de atuação por Projetos em âmbito 

estadual ,  com a execução do “Plano de Atuação Intersetor ia l :  Olhares e 

Cenár ios sobre o Dire i to à Convivência  Fami l iar  e Comuni tár ia de Cr ianças e 

Adolescentes”(Eixo Acolh imento Fami l iar  e Socioeducação)  e “MP Inc lus ivo:  

ILPIs Fiscal izadas  

DESCRIÇÃO :  Planos de Atuação e laborados em parcer ia com o CAOP da 

Cr iança e do Adolescente e da Educação,  CAOP Defesa dos Dire i tos do Idoso 

e da Pessoa com Def ic iência,  apoiados pela SUBPLAN e Corregedor ia,  com 

objet ivo de dar  atendimento equânime a todas as Promotor ias de Just iça do 

Estado em cumpr imento às Resoluções do CNMP 67/2011 e 71/2011 

(Fiscal ização de Unidade de Acolh imento à Cr ianças e Adolescentes e 

Socieducação)  e Resolução 154/2016 (Fiscal ização de Inst i tu ições de Longa 

Permanência para Idosos) .   

PERÍODO:  janeiro a dezembro  

RESULTADOS:  

-  e laboração de inst rumentais  técnicos complementares aos do CNMP 

(acolh imento fami l iar  e soc ioeducação)  e ao formulár i o desenvolvido pelo 

CAOPIPCD (ILPIs) ;  

-  cont inuidade de ações junto às redes de proteção, gestão munic ipal ,  

unidades de acolh imento inst i tuc ional  em 105 dos  129 munic íp ios vis i tados 

em 2017;   

-  real ização de vis i tas técnicas em 31 serviços de acolh imento f ami l iar   (31 

municíp ios) ;  

-  real ização de vis i tas técnicas em 27 C ENSEs e Casas de Semi l iberdade  (23 

municíp ios) ;  

-  real ização de vis i tas técnicas  em 268 ILPIs (68% de 394 ILPIs cadastradas) 

em 127 municíp ios –  def in idos conforme capacidade  operac ional :  2 

vis i tas/mês;  

-  326 re latór ios contendo anál ises inst i tuc ionais  ent regues às Promotor ias de 

Just iça das Comarcas de abrangência,  com as sugestões d i rec ionadas aos 

serviços,  à gestão munic ipal  e estadual ,  aos conselhos de d i re i tos e às redes 

de proteção;  

 -  d isponib i l ização de informações à SUBPLAN para a e laboração do conteúdo 

presente na Plataforma Atuação ( in tranet ) .  

Públ ico at ing ido/ impacto :  



 -  tota l  de municíp ios a lcançados:  217 (54% do estado)  

 -  2182 cr ianças e adolescentes acolh idos  

 -  5902  pessoas acolh idas nas ILPIs (2959 homens e 2838 mulheres)  

 -  842 adolescentes em cumpr imento de medidas socioeducat ivas em meio 

fechado 

 -  37900 t rabalhadores destas inst i tu ições (aproximadamente)  

*ações coordenadas pelo Setor SSPe e real izadas por  22 ass is tentes socia is,  

6 ps icólogos e 1 pedagoga  

 

AÇÃO 02:  Implementação da modal idade de intervenção proat iva 

denominada “ROTINA” pelo Serviço Social  nas URATEs  

DESCRIÇÃO:  

A atuação proat iva dos ass is tentes socia is  caracter izada como 

acompanhamento de  conselhos de pol í t icas públ icas e de d i re i tos,  fomento e 

ar t icu lação às redes de atenção e proteção,  part ic ipação em fóruns da 

sociedade c iv i l ,  entre out ros,  consta nas premissas da atuação reg ional izada 

do Serviço Socia l  no MPPR. Mediante a constatação que em muitas 

Comarcas,  pr inc ipalmente as de ent rância in ic ia l ,  os Assistentes Socia is  das 

URATEs são a referência e o e lo da comunidade e dos agentes do poder 

públ ico com o MP,  e aval iando-se resultados qual i ta t ivos em vár ias 

exper iências que t raziam esta forma de atuaç ão,  observou-se a necessidade 

de regulamentar  in ternamente e fomentar esta modal idade de atuação. 

Denominou-se rot ina por se t ratar  de at iv idade proat iva e cont ínua de 

acompanhamento das pol í t icas públ icas,  possuindo f luxos e reg is tro  própr io.  

PERÍODO: setembro a dezembro  

RESULTADOS:   

-  e laboração de f luxo interno de reg is tro de “ rot inas” ,  ind icando a sua 

natureza, que, após aprovada pela coordenação técnica e chef ia,  é real izada 

a d ivulgação para a/as Promotor ia/as de Just iça onde será desenvolvida.  Ao 

f inal de cada ano,  produção de re latór io ent regue ao/s Promotor /es de Just iça 

in teressados e publ ic izado na in t ranet  do NATE;  

-  va lor ização da autonomia prof iss ional  e com respaldo e apoio da 

Coordenação Técnica e Chef ia;  

-  reg ist ro das at iv idades de rot ina  que antes não eram contabi l izadas pelo  

NATE,  f inal izando o ano de 2018 com 120 rot inas cr iadas (em andamento ou 

cr iadas para execução em 2019);  

-  aumento do acompanhamento de Comissões de organização e revisão de 



f luxos e protocolos munic ipais  de redes de  proteção 

-  a atuação por rot inas,  embora in ic iada pelo Serviço Socia l ,  também vem 

sendo ut i l izada setor  de Psicolog ia.  

 


