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

Ofício Circular nº 10/2021 - CAOPCAE

Curitiba, 22 de setembro de 2021.

Assunto: IMPORTANTE - Resolução nº. 239/2021 - CNMP - retomada dos
prazos

Prezado(a) Colega,

Cumprimentando-o(a), encaminha-se para vosso conhecimento

a Resolução CNMP nº 239, datada de 20 de setembro de 2021, que revoga os

incisos III, IV e VI do artigo 1º da Resolução CNMP nº 208/2020, e restabelece a

obrigatoriedade do preenchimento e o envio dos relatórios de inspeções de que

tratam a Resolução CNMP nº 67/2011, a Resolução CNMP nº 71/2011, e a

Resolução CNMP nº 204/2019.

Com a publicação da Resolução 239, retoma-se a necessidade

de preenchimento e envio dos relatórios de inspeções: (i) das unidades para

cumprimento de medidas socioeducativas de internação e de semiliberdade; (ii)

dos serviços de acolhimento institucional e programas de acolhimento familiar e;

(iii) dos programas municipais de atendimento para a execução das medidas

socioeducativas em meio aberto.

Destaca-se que os relatórios referentes às inspeções do mês de

setembro de 2021 deverão ser inseridos no sistema informatizado respectivo do

CNMP (para subsequente validação da Corregedoria-Geral do Ministério Público

do Estado do Paraná) até o dia 30 de novembro de 2021, enfatizando que a

prorrogação do prazo é excepcional, e vale somente para o segundo semestre

de 2021.
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https://www.cnmp.mp.br/portal/images/noticias/2021/setembro/ED_171-20.09.2021-26-27.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/7244/
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/705/
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/723/
https://www.cnmp.mp.br/portal/atos-e-normas/norma/7040/
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Com efeito, em virtude das restrições sanitárias decorrentes da

crise do novo coronavírus, as inspeções poderão ser realizadas de forma

presencial ou remota. Prioriza-se, contudo, as inspeções presenciais, nas

localidades onde as orientações sanitárias assim permitirem.

Sendo essas as considerações, apresenta-se votos de elevada

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

Educação à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.

2


