
CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO

Ofício Circular nº 06/2021-CAOPCAE

Curitiba, 26 de julho de 2021.

Assunto: Incentivo Atendimento Emergencial para Crianças e Adolescentes
ameaçados de morte e suas famílias - prorrogação do prazo para adesão

Caríssimos(as) colega(s) Promotores(as) de Justiça:

Cumprimentando-os(as), cordialmente, informa-se que chegou ao

conhecimento deste Centro de Apoio Operacional que os Municípios, abaixo listados,

apesar de elegíveis, não fizeram adesão ao incentivo contemplado pela Deliberação nº

018/2021– CEDCA/PR:

1.Altônia; 2.Araucária; 3.Campina Grande do Sul; 4.Campo Largo; 5.Colorado;

6.Curitiba; 7.Guarapuava; 8.Jandaia do Sul; 9.Londrina; 10.Marechal Cândido Rondon;

11.Maringá; 12.Matinhos; 13.Ortigueira; 14.Palotina; 15.Ponta Grossa; 16.Prudentópolis;

17.São José de Pinhais; 18.São Miguel do Iguaçu; 19.Sarandi; 20.Telêmaco Borba;

21.Toledo; 22.Umuarama.

A Deliberação nº. 018/2021 – CEDCA/PR aprovou o Incentivo Atendimento

Emergencial para Crianças e Adolescentes ameaçados de morte e suas famílias no âmbito

do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, por meio do repasse de verbas do Fundo

Estadual para a Infância e Adolescência aos Fundos Municipais para Infância e

Adolescência. Trata-se de recursos para ofertar benefícios socioassistenciais eventuais às

famílias de crianças ou adolescentes ameaçados de morte na modalidade vulnerabilidade

temporária, bem como, em casos excepcionais, promover o acolhimento institucional e

guarda subsidiada para a família extensa.

Assinala-se que a medida de cofinanciamento foi aprovada porque

identificou-se que aproximadamente 70% dos casos, em que o Programa de Proteção

(PPCAAM) é acionado, poderiam ser resolvidos em âmbito municipal através de estratégias

simples de atendimento às famílias (com auxílio para afastar o agressor, ou mesmo para

http://www.cedca.pr.gov.br/sites/cedca/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/deliberaouo_018_2021_-_incentivo_atendimento_emergencial_para_crianoas_adolescentes_ameaoados_de_morte_e_suas_famlias_no_suas.pdf
http://www.cedca.pr.gov.br/sites/cedca/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/deliberaouo_018_2021_-_incentivo_atendimento_emergencial_para_crianoas_adolescentes_ameaoados_de_morte_e_suas_famlias_no_suas.pdf


CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE E DA EDUCAÇÃO

atendimento de casos em que não há voluntariedade para aderir às regras do Programa de

Proteção).

Além disso, a política de combate à letalidade infanto juvenil vai muito além da

proposta de atendimento do Programa Estadual (PPCAAM), e deve contemplar ações

preventivas e de atendimento emergencial de situações que se configure grave risco à vida

de crianças e adolescentes.

Ocorre que o repasse de recursos aos municípios ficou condicionado à adesão,

por meio da assinatura no Termo de Adesão no Sistema de Acompanhamento do

Cofinanciamento Estadual Fundo a Fundo (SIFF), em até 60 dias após a publicação da

Deliberação.

Nesse sentido, a Deliberação nº 41/2021 – CEDCA/PR prorrogou o prazo de
adesão e elaboração do Plano de Ação do Siff até o dia 28/08/2021, condicionando ao

mesmo prazo, nos casos de não adesão municipal, o envio da justificativa dos motivos que

impediram a realização do aceite.

Assim, considerando que os Municípios acima elencados, dentre os quais

encontram-se alguns de grande porte, certamente possuem casos de crianças ou

adolescentes ameaçados de morte, sugere-se, aos colegas, gestionar junto aos Conselhos

Municipais da Criança e do Adolescente, da sua área de atribuição, para que realizem a

respectiva adesão ao incentivo, ou justifiquem os motivos para não o fazerem.

Sendo essas as considerações, apresenta-se votos de elevada estima e

distinta consideração, mantendo o Centro de Apoio da Criança, do Adolescente e Educação

à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.
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