
CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Ofício Circular Conjunto nº 02/2019 – CGMP/CAOPIPCD-correicional

Curitiba, 27 de maio de 2019.

Assunto:  Fiscalização  Anual  das  Instituições  de  Longa  Permanência  para

Idosos – ILPI (Resolução CNMP n. 154/2016) 

Senhor(a) Promotor(a), 

O presente ofício tem a finalidade de rememorar a

necessidade de que o membro do Ministério Público inspecione  anualmente

as Instituições de Longa Permanência para Idosos – ILPIs (Resolução CNMP

n. 154/2016). 

Com  vistas  a  facilitar  a  organização  da  referida

atividade, segue, em anexo, a listagem das instituições identificadas por meio

do levantamento realizado pelo CAOPIPCD, com o apoio da SUBPLAN, do

NATE/CAEX e das Promotorias de Justiça, que pode servir de parâmetro inicial

para verificação e planejamento da atividade em relação às instituições que

devem ser visitadas ao longo deste ano de 20191.

Por  ocasião  da  realização  das  inspeções,

recomenda-se  a  utilização  do  formulário  eletrônico disponibilizado  pelo

1 É de se destacar que a lista foi produzida depois de exaustivo trabalho de levantamento e de
verificações  in  loco.  De  toda  a  forma,  diante  da  dinamicidade  dos  eventos,  pode  haver
entidades  que  iniciaram ou  encerraram as  respectivas  atividades  depois  da  realização  do
referido levantamento. É possível ter acesso ao Banco de Dados, bem como ao mapa com as
ILPIs georreferenciadas e aos gráficos gerados a partir dos formulários de visitas referentes ao
ano de 2018, por meio da intranet (Plataforma Atuação – Visitas e inspeções – Unidades de
acolhimento idoso), ferramenta em constante atualização.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeABWYwq1jQpylaoZjib07KovvQ_6LL6yt7-amiqvYTWEnNVw/viewform


CAOPIPCD2. 

Após a realização do ato, em adendo à orientação

inicial  contida  no Ofício  Circular  n.  004/2017-CGMP/CAOPIPCD, salienta-se

ser  indispensável  a  anotação  das  referidas  inspeções  no  respectivo  Livro

Virtual do PRO-MP3, não sendo necessária a instauração de Procedimento

Administrativo apenas para o registro da realização da inspeção. 

Por  fim,  ressalta-se  a  importância  de  serem

comunicados ao Centro de Apoio a criação ou o encerramento das atividades

de ILPIs existentes, para a contínua atualização do Banco de Dados do MPPR,

por  meio  do  qual  será  gerado  indicador  relativo  ao  número de  instituições

fiscalizadas  em  todas  as  comarcas  do  estado,  em  atenção  à  supracitada

normativa do Conselho Nacional do Ministério Público.

Atenciosamente,

Moacir Gonçalves Nogueira Neto

Corregedor-Geral 

Rosana Beraldi Bevervanço 

Coordenadora do CAOPIPCD

2 A importância  da  utilização  do  formulário  eletrônico,  elaborado  com base  nos  requisitos
básicos  do  Estatuto  do  Idoso  e  da  Resolução  de  Diretoria  Colegiada  –  RDC ANVISA nº
283/2005,  justifica-se  tanto  pelo  subsídio  que  este  oferece  à  atividade  ministerial  de
fiscalização,  quanto  para  o  gerenciamento  e  cruzamento  das  informações  coletadas,  com
elaboração de panorama estadual, no âmbito do projeto “MP Inclusivo - ILPIs Fiscalizadas”, o
que permite a elaboração de estratégias e orientações de atuação pelo Ministério Público. 
3 Utilizado o formulário eletrônico, é automaticamente encaminhada cópia de confirmação para
o e-mail do responsável pelo preenchimento, possibilitando gerar PDF para inclusão no Livro
Virtual do PRO-MP.


