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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA  
E DO ADOLESCENTE 

Lei Municipal nº 6.278 de 11 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 6.423 de 03/12/2014 

Rua: Paraná, 5000 – Centro – Cascavel – Paraná. 

Fone: (45) 3321-2366 

 

 
 

 
 
 

 
RESOLUÇÃO N° 007/2015, de 09 de março de 2015. 

 

REFERENDA A FICHA INTERSETORIAL DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA 

DA REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL 

                      O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA de Cascavel/PR, no uso de suas atribuições legais que lhe confere 

a Lei Municipal nº 6.278 de 20 de Outubro de 2013, alterada pela Lei Municipal nº 6.423 de 

03 de dezembro de 2014, com o respaldo da deliberação da plenária da Reunião Ordinária 

de 04/03/2015 do CMDCA, e: 

CONSIDERANDO o Ofício No. 03/2015 de 02/03/2015 recebido pelo CMDCA da Rede de 

Atenção e Proteção Social de Cascavel, através do qual solicitam pauta para apresentação 

e referendamento da Ficha de Referência e Contrarreferência pelo Conselho; 

CONSIDERANDO que a Rede de Atenção e Proteção Social do Município de Cascavel 

tem como pressuposto a construção de uma rede intersetorial baseada nas políticas 

setoriais, mediante a compreensão dos processos organizacionais dos equipamentos 

sociais, tendo em vista a ampliação da comunicação e articulação entre os serviços para os 

encaminhamentos mais adequados às necessidades sociais e maior resolutividade dos 

problemas sociais; 

CONSIDERANDO que a Ficha de Referência e Contrarreferência é um instrumento técnico 

construído e utilizado pela rede de atenção e proteção social, com o objetivo de qualificar o 

atendimento intersetorial, bem como garantir os direitos dos usuários das políticas 

municipais, dentre eles crianças, adolescentes e suas famílias; 

CONSIDERANDO que após a apresentação e esclarecimentos necessários à Plenária da 

Reunião Ordinária do CMDCA, realizada na data de 04 de março do corrente ano, houve o 

referendamento do referido instrumental técnico. 

RESOLVE 

Art. 1º. – REFERENDAR a Ficha Intersetorial de Referência e Contrarreferência da Rede 

de Atenção e Proteção Social abaixo: 

REDE DE ATENÇÃO E PROTEÇÃO SOCIAL 
             FICHA INTERSETORIAL DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA  

 REFERÊNCIA 
1Serviço: 2Telefone: 
3Nome do profissional: 
4Encaminhado para:  
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5Nome do usuário: 
6Data de 
nascimento: 

7Idade: 8Sexo:  

9Endereço: 
10Bairro: 11Telefone: 
12Nome da mãe: 13Responsável/parentesco:  

 
14Descrição do caso/situação: 
 
 
 
15Ações realizadas anteriormente a este encaminhamento (período): 
 
 
 
16Observações / sugestões de atendimentos: 
 
 
 

 
                                                                       Data:     
                                         _______________________________ 

                     17Assinatura e carimbo 
.................................................................................................................................................. 
 

  CONTRARREFERÊNCIA  

Serviço: Telefone: 

Nome do profissional: 
18Respondido para: 

Nome do usuário: 

Data de nascimento: Idade: Sexo: 

Endereço: 

Bairro: Telefone: 

Nome da mãe: Responsável/parentesco:  
 

Ações realizadas: 
 
 
 

Observações / sugestões de atendimentos: 
 
 
 

 
                                                                                     Data:     
                                                   _______________________________ 
                    Assinatura e carimbo 
 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DAS FICHAS 
1 – Escrever o nome da instituição/serviço que realizou o encaminhamento. 
2 – Telefone da instituição/serviço. 
3 – Escrever o nome do profissional que está encaminhando a ficha. 
4 – Escrever o nome da instituição/serviço para onde será encaminhado o usuário. 
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5 – Escrever o nome completo do usuário, sem abreviações. 
6 – Escrever a data de nascimento do usuário. 
7 – Escrever a idade do usuário. 
8 – Escrever o sexo do usuário. 
9 – Escrever o endereço do usuário constando logradouro e número da residência.   
10 – Escrever o nome do bairro. 
11 – Escrever o número de telefone de contato atual, se possível mais do que um número. 
12 – Escrever o nome completo da mãe, sem abreviações. 
13 – Escrever o nome do responsável que está acompanhando o usuário durante o 
atendimento e o seu parentesco. 
14 – Descrever sucintamente o histórico ou situações que desencadearam o 
encaminhamento do usuário para a rede, utilizar letra legível. 
15 – Descrever todas as ações realizadas anteriormente pela instituição que encaminhou o 
usuário indicando a data ou o período em que foram executadas. Conforme o serviço, 
constar o número de identificação do usuário na referência e na contrarreferência. 
16 – Comentar outras informações relevantes com indicativo de atendimento.  
17 – Assinatura do profissional responsável pelo atendimento com carimbo do profissional 
ou do serviço quando for enviado documento impresso. Via on line não será necessária 
assinatura. 
18 – Escrever o nome da instituição/serviço a qual deverá receber a resposta da referência. 
  

FORMAS DE ENVIO DA FICHA DE REFERÊNCIA E CONTRARREFERÊNCIA 
 
Este formulário pode ser enviado pelas seguintes vias de comunicação: 
 
1- Através do malote, principalmente para os serviços ligados as secretarias municipais. 
2 – Por e-mail, utilizando o endereço eletrônico institucional. 
3 – Por fax, para os serviços que possuem este recurso. 
A comunicação verbal por telefone deve ser usada concomitante as demais vias de 
comunicação e não isoladamente. 
Dúvidas ou sugestões podem ser encaminhadas pelos profissionais de referência da Rede. 
 
Art.2º. – Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

                                                                Cascavel, 09 de março de 2015. 
 
 
 
                                                                        Valdair Mauro Debus 
                                                                      Presidente do CMDCA      
 

 

 

 

 

 

 

 


