
 

Invista em você, não trabalhe sem capacitação. 

CNPJ: 15.005.174/0001-14 – CRESS: 31, 11ª REGIÃO – PR. 
 
 

ORÇAMENTO PARA CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR COM 

ENFASE NO SIPIA 

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES DA ATIVIDADE NUM DE HORAS VALOR TOTAL  

01 • Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).  

•  Entidades socioassistenciais. 

•  Relação de trabalho CMDCA e CONSELHO TUTELAR. 

•  Atribuições e interelações entre CMDCA e CT.  

• Direitos Fundamentais de Crianças e Adolescentes. 

• Importância do CMDCA e do CONSELHO TUTELAR para o 
funcionamento do trabalho em rede para o município na 
garantia dos diretos da população.  

• Atribuições, Conceito, Concepção e Atuação do Conselho 
Tutelar. 

• Importância do trabalho do Conselho Tutelar com a rede e 
todo o SGD, para a garantia dos direitos da Criança e o 
Adolescente. 

16 horas, 08 horas 
Presencial com cada 
turma de Conselheiros 
Tutelares dos 
municípios 
participantes.  

R$: 3.900,00 

 

• SIPIA - Organização do sistema (senhas, documentos, dos 
SGDs e da rede de atendimento). 

O8 horas - On-line com 
cada Conselho Tutelar 

• Manuseio e alimentação do SIPIA, treinamento e 
funcionalidade do sistema.  

• Importância do SIPIA para o trabalho do Conselho Tutelar.  

• Importância de manter atualizado o SIPIA para auxiliar na 
formulação de políticas publica; (Relatório de dados 
estatísticos).  

• Levantamento e estudo de casos práticos recorrentes no 
Município e resolução de casos práticos com a utilização do 
SIPIA.  

• Conselho Tutelar e Rede Socioassistencial, fluxo de 
atendimento através do SIPIA. 

16 horas Presencial em 
cada Conselho Tutelar 

• Prestação continuada de assessoria posterior a atividade via 
telefone, whatSapp, Google Meet e e-mail. 

O8 horas - On-line com 
cada Conselho Tutelar 

Número de horas e valor total 48 horas R$: 3.900,00 

Validade da proposta: 180 dias. 
Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que nesta proposta estão inclusos os impostos, 
taxas, fretes, alimentação, hospedagem, seguros, encargos sociais e trabalhistas.  
                                                                          

                                                               União da Vitória – PR, 18 de fevereiro de 2022. 

 

 

         CURY CONSULTORIA 

   PROJETOS & CAPACITAÇÕES 
Rua: Aurélio Fontana de Pauli – Cidade Jardim  -  União da Vitória  
Paraná-   Fones -  (49)  999983852 – 984150633 – (49) 999019810 
Email - curyconsultoria@hotmail.com - Site:www.curyconsultoria.com 

mailto:curyconsultoria@hotmail.com

