


SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A 
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

SIPIA CT WEB



SIPIA CT WEB

O sistema de Informação para a Infância e Adolescência, 
módulo Conselho Tutelar, SIPIA CT WEB, é um sistema 
informatizado de registro e tratamento de informações com 
abrangência nacional

  A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 
República disponibiliza, através do endereço  www.sipia.gov.br, o 
acesso ao SIPIA CT WEB, em seus ambientes de produção e de 
treinamento, sendo o primeiro para registro dos casos reais e o 
segundo para qualificação dos conselheiros tutelares (registro de 
casos fictícios e simulação do ambiente de produção)



                Principais Objetivos

- Permitir que os conselheiros tutelares registrem, 
acompanhem e adotem medidas apropriadas para os casos de 
violações de direitos contra crianças e adolescentes, de forma 
ágil e sistemática

 - Subsidiar as demais instâncias, conselho de direitos e 
autoridades competentes, na formulação e gestão de politicas de 
atendimento



Funções do SIPIA CT web

Orienta e consolida o trabalho do conselheiro tutelar no uso do Estatuto 
da Criança e Adolescente

-Mantém cadastro das crianças e adolescentes, dos fatos, das medidas 
protetivas e das providências adotadas

-Mantém cadastro do Sistema de Garantia de Direitos (SGD) do 
Município (órgãos locais e rede de serviços)

-Fornece a lista de medidas possíveis a serem adotadas pelo conselho 
tutelar, conforme artigos 101 e 129 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente

-Emite ofícios referentes às medidas de proteção para os órgãos locais 
e rede de serviços

-Gera relatórios estatísticos que auxiliam na proposição de políticas 
públicas.















Atividades da Admisistração Estadual 
do Sipia Ct Web
Cadastro dos bairros no sistema
No período de julho a outubro de 2012 foram cadastrados mais de 
10.000 bairros de todos os municípios do Estado do Paraná

--Conselhos TutelaresConselhos Tutelares
Até fevereiro de 2012 haviam apenas 62 conselhos tutelares 
cadastrados no ambiente de produção do SIPIA CT WEB.

Todos os atuais 421 conselhos tutelares do Estado do Paraná foram 
cadastrados no ambiente de produção do SIPIA CT WEB.

-Cadastro de Conselheiros tutelares no Sipia Ct web
Até fevereiro de 2012 haviam 310 conselheiros tutelares cadastrados 
no SIPIA CT WEB.
Em Outubro de 2017 temos 2105 conselheiros cadastrados no SIPIA 
CT WEB.



Contato Coordenador Estadual do 
SIPIA CT WEB

Rosana do Pilar Taverna Protoba
E-mails – www.sipia.gov.br
                  rosanaprotoba@seds.pr.gov.br

Fone – 041- 3210-2460

mailto:rosanaprotoba@seds.pr.gov.br
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