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SIPIA

Lei no 12.594 de 18 de janeiro de 2012

Compete à União:

Artigo 3o, inciso IV – instituir e manter o Sistema Nacional de
Informações sobre o Atendimento Socioeducativo, seu funcionamento,
entidades, programas, incluindo dados relativos a financiamento e
população atendida.

Compete aos Estados e Municípios:

Artigo 4o , inciso IX e Artigo 5o, inciso V – cadastrar-se no Sistema
Nacional de Informações sobre o Atendimento Socioeducativo e fornecer
regularmente os dados necessários ao povoamento e à atualização
do Sistema.
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Portaria no 121, de 2 de abril de 2014

Define a utilização do Sistema de Informações sobre o Atendimento
Socioeducativo, previsto na Lei no 12.594, de 18 de janeiro de 2012.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL, no uso
das atribuições que lhe confere o artigo 105, parágrafo único, inciso VII,
da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o artigo 34 do
Decreto no 32.716, de 1o de Janeiro de 2011, RESOLVE:

 

Art. 1o Fica estabelecida a utilização do Sistema de Informação para a
Infância e a Adolescência – SIPIA SINASE WEB como meio de registro de
informações relativas aos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa, nos meios aberto, semiliberdade e fechado, no âmbito da
Subsecretaria do Sistema Socioeducativo da Secretaria de Estado da
Criança do Distrito Federal.
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Art. 2o Consideram-se informações relativas aos adolescentes:

I. Cadastro do adolescente;

II. Atendimentos socioeducativos;

III. Plano Individual de Atendimento do Adolescente;

IV. Registros de Acompanhamento Técnico Interdisciplinar;

V. Relatórios.

 

Art. 3o Enquanto não for implementado de forma definitiva o SIPIA
SINASE WEB, o registro de informações sobre o cumprimento da medida
socioeducativa dos adolescentes pode ser feito por outros meios, a ser
definido pelas respectivas Coordenações da Subsecretaria do Sistema
Socioeducativo.

Parágrafo único. A data para a utilização definitiva do SIPIA SINASE WEB
será definida posteriormente pela Subsecretaria do Sistema
Socioeducativo.
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Art. 4o A coordenação das ações relativas ao SIPIA SINASE WEB caberá
à Subsecretaria do Sistema Socioeducativo.

Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

REJANE PITANGA

 

SIPIA

 É um instrumento de apoio à gestão dos direitos da criança e do
adolescente;

 É uma ferramenta que, por meio do módulo SIPIA Sinase Web, promove
o fortalecimento do trabalho dos operadores do Sistema Socioeducativo;

 É o sistema de informação para registro e tratamento de dados referentes
aos adolescentes em conflito com a lei em cumprimento de medida
socioeducativa;

 Contribui diretamente para fortalecer a presença dos operadores do
Sistema Socioeducativo nos processos de elaboração, execução,
monitoramento e avaliação de políticas públicas de direitos da criança e
do adolescente.
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 O Sistema consiste em um banco de dados único, com abrangência
nacional;

 Promove a integração de todos os operadores do Sistema de Garantia
de Direitos, resultando, daí, a proteção e o acolhimento integral;

 Elabora o registro e a alimentação das informações dos adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa, desde o atendimento
inicial, internação provisória, internação, semiliberdade e medidas em
meio aberto – liberdade assistida e prestação de serviços à
comunidade;

 

Objetivos

 Operacionalizar, na base, a política do Estatuto da Criança e do
Adolescente e do SINASE na aplicação e no acompanhamento das
medidas socioeducativas;

 Subsidiar com informações as instâncias das Instituições que executam
medidas, Varas da Infância e da Juventude, Ministério Público e órgãos
competentes para a formulação e gestão de políticas do SINASE;

 Gerar tabelas, estatísticas e relatórios dos dados demográficos e sociais,
como idade, gênero, escolaridade, uso de substâncias psicoativas, entre
outros que poderão ser mensurados para fins de pesquisa e
aperfeiçoamento do sistema.
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Objetivos do treinamento

Fornecer aos operadores do Sistema Socioeducativo todo o
conhecimento necessário para a utilização do Sistema de Informação
para Criança e Adolescência – Módulo Sinase Web bem como mostrar as
vantagens e facilidades em seu uso diário.

 

Histórico

 Em 1996, ocorreu a criação do SIPIA INFOINFRA, com regulamentação
do CONANDA, no contexto da Política de Direitos Humanos;

 No ano de 2008, o Sistema passou por um processo de reestruturação,
definido pela Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente.
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Avanços até 2018

 Assinou-se o Pacto Mínimo com o Fórum Nacional de Dirigentes
Governamentais de Entidades Executoras da Política de Promoção e
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – FONACRIAD,
em 2008;

 O pacto demarca um conjunto de ações voltadas à qualificação do
atendimento socioeducativo e políticas para garantir a implantação
e implementação do Sistema;

 O SIPIA possui atualmente duas interfaces: a versão Conselho Tutelar
(CT) e a versão Sistema Nacional Socioeducativo (SINASE).

 Já está em andamento a reformulação da atual versão do SIPIA Sinase.

 

Situação no DF

 No ano de 2012, iniciou-se a implementação no DF com articulações
realizadas junto às Unidades de Atendimento em Meio Aberto
(UAMAs);

 Em maio de 2013, as UAMAs começaram a ser capacitadas para
utilizarem o sistema;

 Em dezembro de 2013, a Unidade de Atendimento Inicial (UAI) também
foi treinada para usar o SIPIA;

 No final do ano de 2013, todas as quinze UAMAs e a UAI já utilizavam
o SIPIA como o sistema de registro de informações sobre os
atendimentos socioeducativos.
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 No ano de 2014, as Semiliberdades, Internação Provisória e Internações
foram capacitadas a utilizar a ferramenta;

 Atualmente, todas as Unidades do Sistema Socioeducativo e a Gestão
fazem o uso do Sistema de Informação;

 A Diretoria do SIPIA Sinase está vincula à Central de Vagas, a qual tem
responsabilidade de fazer a gestão do sistema junto a Secretaria de
Direitos Humanos do MJ.

 

Perguntas?
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