
Ofício Circular nº 03/2022                              Curitiba, 04 de fevereiro de 2022.

CAOPCAE - Área da Criança e do Adolescente

Assunto: Consulta pública para aperfeiçoamento dos instrumentos de
acompanhamento dos adolescentes em cumprimento de MSE em meio aberto

Caro(a) colega,

Cumprimentando-o(a), cordialmente, vimos pelo presente, em

complemento ao Ofício Circular 14/2021-CAOPCAE, reforçar que encontra-se

disponível, até o dia 08/03/22, a consulta pública que está sendo realizada pelo

Departamento de Proteção Social Especial, da Secretaria Nacional de Assistência

Social, do Ministério da Cidadania - responsável pela gestão nacional do serviço

de medidas socioeducativas em meio aberto - que visa obter sugestões para a

elaboração de instrumentos de qualificação para o acompanhamento dos

adolescentes em cumprimento de medidas em meio aberto.

Os documentos têm por objetivo esclarecer as funções básicas dessas

medidas e orientar os técnicos, em nível nacional, que atuam com adolescentes

na socioeducação “de modo a tornar o percurso socioeducativo mais qualificado

atendendo os pressupostos presentes na lei 12.594/2012”.

Nesse sentido, e considerando que a contribuição do(a) Colega é

essencial para elaboração do aludido Caderno de Orientações e Manuais,

salientamos que as minutas dos documentos podem ser acessadas diretamente

na página da Rede SUAS e os links, para acesso aos formulários, seguem,

abaixo, para as respectivas considerações:

● Consulta - Manuais de Liberdade Assistida e Prestação de Serviços à

Comunidade no SUAS: <https://forms.gle/2unWNR3RPcsJr7ms7>.

https://crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/anexos/2021/Oficio_Circular_14_2021_consulta_Caderno_MSE_PIA_COPEIJ.pdf
https://forms.gle/2unWNR3RPcsJr7ms7


● Consulta Pública sobre o Caderno de Orientações Técnicas para

elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA) do Serviço de

Medidas Socioeducativas em meio aberto:

<https://forms.gle/eRfmfz38LkxewK2u9>.

Eventuais dúvidas podem ser sanadas pelo e-mail:

cgmse@cidadania.gov.br, e também, na página da Rede SUAS.

Sendo essas as considerações, renovamos os 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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