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Comitê Interinstitucional
Protetivo
Comitê interinstitucional de acompanhamento das medidas de prevenção à
Covid-19 voltado ao sistema protetivo de crianças e adolescentes inseridas
em serviços de acolhimento institucional ou familiar e vítimas de violências
no Estado do Paraná, instituído pelo Ato Conjunto nº 01/2020 de 10 de
junho de 2020.
O grupo, composto por membros do TJPR, do Ministério Público do Paraná
(MPPR), da Defensoria Pública do Paraná (DPPR), da Ordem dos Advogados
do Brasil – Paraná (OAB/PR), da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho
(SEJUF), da Secretaria da Saúde do Paraná (SESA), do Conselho Estadual
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CEDCA), da Associação dos
Municípios do Estado do Paraná e do Conselho Tutelar do Paraná, tem por
objetivo acompanhar as medidas de prevenção à Covid-19 com atenção
para o sistema protetivo de crianças e adolescentes inseridos em
acolhimento institucional ou familiar, além de vítimas de violência no Estado
do Paraná, nos termos do previsto no art. 6º da Lei nº 13.979, 6 de fevereiro
de 2020, e da Recomendação Conjunta nº 01/2020, do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), e demais atores do sistema protetivo.
Curitiba, 30 de OUTUBRO de 2020.
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Comitê interinstitucional de acompanhamento das medidas de prevenção à Covid-
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Covid-19. Enfatiza-se que o retorno às atividades presenciais deverá considerar as variáveis regionais e as orientações das
autoridades sanitárias locais.
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