
Ofício Circular Conjunto n. 01/2019                   Curitiba, 28 de fevereiro de 2019.

Dispõe  sobre as solicitações de atuação de
profissionais das Unidades Regional de Apoio
Técnico  Especializado  (URATEs)  para
subsídio  às  Promotorias  de  Justiça  na
fiscalização  das  Instituições  de  Longa
Permanência  para Idosos (ILPIs),  no âmbito
da nova fase do "Projeto MP Inclusivo – ILPIs
Fiscalizadas" (2019).

Excelentíssimo(a) Promotor(a) de Justiça:

O  CENTRO  DE  APOIO  OPERACIONAL  DAS  PROMOTORIAS  DE

JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA e o

CENTRO DE APOIO TÉCNICO À EXECUÇÃO, por intermédio dos Procuradores de Justiça

Coordenadores  adiante  assinados,  visando  dar  seguimento  ao  trabalho  articulado  na

temática das Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs),  informam a Vossa

Excelência sobre os critérios para atendimento das solicitações de apoio do CAEx, no

âmbito do Projeto “MP Inclusivo – ILPIs Fiscalizadas”, em 2019.

Tendo  em  vista  a  Resolução  nº  154/2016  do  Conselho  Nacional  do

Ministério  Público e  o  Ofício-Circular  Conjunto  nº  04/2017  –  CGMP/CAOPIPCD (que

dispõem sobre o dever funcional de  visita pessoal  e  anual pelos Membros do Ministério

Público nas ILPIs), foram realizadas 243 visitas por técnicos das URATEs no ano de 2018,

em  apoio  aos  Promotores  de  Justiça  em  todo  o  Estado  do  Paraná  (com  e  sem

acompanhamento do Promotor de Justiça)1.

Deste modo, nesta nova fase do projeto, orienta-se que as solicitações de

apoio  técnico  de  profissionais  das  URATEs  pelas  Promotorias  de  Justiça  devem  ser

encaminhadas para o e-mail <caex.nate@mppr.mp.br> até 05 de abril de 2019, com o

assunto “Projeto  ILPIs  –  fase  2019” considerando-se,  para  atendimento  no  período

compreendido entre maio e dezembro de 2019, que a demanda deve se referir:

1 Os dados  e  ferramentas  do  projeto  estão  disponíveis  na  Plataforma  Atuação:  banco de  dados  de  ILPIs,
informações sobre quais ILPIs foram visitadas em 2018, mapa com georreferenciamento das instituições e painel
de gráficos.
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1. à necessidade de retorno (motivada por alguma situação nova ou desdobramento

originado pela visita técnica já realizada) às ILPIs visitadas pelos técnicos da URATE

em 2018;

2. à fiscalização de ILPIs que não foram visitadas por técnico da URATE em 2018;

3. à fiscalização de ILPIs recém-criadas;

4. à necessidade de interlocução para incremento da política pública no município.

                      

A definição do cronograma das atividades será realizada pelo profissional

da  URATE,  conforme  sua  disponibilidade  e  capacidade  operacional,  compatibilizando,

sempre que possível, com a agenda da Promotoria de Justiça, as peculiaridades do caso e

a urgência de cada solicitação.

Ressalta-se, por fim,  a relevância do trabalho que vem sendo realizado

pelos  Agentes  Ministeriais  na fiscalização  das ILPIs,  em conjunto  com os  técnicos  das

URATEs, de modo que muitos resultados positivos e de destaque já foram alcançados, os

quais impactaram sobremaneira na melhoria das condições de vida de idosos residentes em

instituições de longa permanência.

Nesta  oportunidade,  renovam-se  protestos  de  consideração  e  apreço,

mantendo-se  os  Centros  de  Apoio  à  disposição  para  esclarecimentos  que  se  façam

necessários.
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Excelentíssimo(a) Senhor(a) 
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