
Centro de Apoio Operacional das Promotorias da
Criança, do Adolescente e da Educação

Ofício Circular nº 09/2021 - CAOPCAE

Curitiba, 03 de setembro de 2021.

Assunto: Recomendação nº. 82/2021 - CNMP

Prezado(a) Colega,

Cumprimentando-o(a), sirvo-me do presente para levar ao

conhecimento de Vossa Excelência a Recomendação nº 82, de 10 de agosto de

2021, expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que dispõe sobre

o aprimoramento da atuação do Ministério Público por intermédio do

acompanhamento do cofinanciamento federal aos serviços de acolhimento de

crianças e adolescentes e à promoção do fortalecimento do serviço de

acolhimento familiar.

Com efeito, é essencial que as Promotorias de Justiça da

Infância e Juventude permaneçam em articulação junto ao gestor da Assistência

Social local para efetiva implementação dos programas de acolhimento familiar,

seja na modalidade de família acolhedora, como na modalidade de guarda

subsidiada.

Destaca-se, ainda, a possibilidade do estabelecimento de

Consórcios Intermunicipais, com a finalidade de promover o acolhimento em

município distinto da família de origem, notadamente nos municípios menores,

como medida para evitar a localização e interpelação das famílias acolhedoras

pelas famílias cujo poder familiar tenha sido afastado.
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Outrossim, é indispensável que a discussão, sobre a respectiva

política de acolhimento, ocorra no âmbito dos Conselhos Municipais da

Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente, e que os Planos

Municipais de Convivência Familiar e Comunitária, ou o eixo que trata da

convivência familiar e comunitária, sejam viabilizados dentro dos Planos

Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, sempre sob a ótica da

promoção prioritária da família de origem e família extensa.

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.

LUCIANA LINERO
Promotora de Justiça
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