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Rascunho para: Mailing Membros <mailing_membros@mppr.mp.br>, Mailing Servidores MP-PR
<Mailing_servidores@mppr.mp.br>

Ofício Circular n° 03/2020-CAOPIPCD                                                                          Curitiba, 08 de abril de 2020.

Orienta as Promotorias de Justiça com atribuição na defesa dos direitos do
idoso e da pessoa com deficiência acerca da realização da “Vistoria Virtual
Excepcional (COVID-19)” nas Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPIs) e nas Instituições que prestam serviços de acolhimento para pessoas
com deficiência.

Excelentíssimos(as) Promotores(as) de Justiça:

O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA
DOS DIREITOS DO IDOSO E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, por intermédio da Procuradora de Justiça
Coordenadora e da Promotora de Justiça adiante assinadas, vem, pelo presente, em atenção ao Ofício Circular nº
11/2020-CGMP, orientar as Promotorias de Justiça com atribuição na defesa dos direitos do idoso e da pessoa com
deficiência, diante da possibilidade de utilização excepcional de recursos tecnológicos para a realização de vistorias
em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) e Instituições que prestam serviços de acolhimento para
pessoas com deficiência, no período da pandemia de COVID-19, conforme abaixo.

Observa-se que a “Vistoria Virtual Excepcional (COVID-19)”, de acordo com a Douta
Corregedoria-Geral de Justiça do MPPR, tem como finalidade aferir e acompanhar o funcionamento das entidades,
monitorando, de tal sorte, o regular atendimento dos usuários, bem como detectar eventuais situações urgentes e
graves que imponham a visita presencial imediata, durante o crítico período da pandemia. Por conseguinte, trata-se
de medida extraordinária e análoga à inspeção presencial.

Deste modo, sugere-se que sejam avaliadas – dentro do possível –, no caso das ILPIs, as
mesmas questões quando da inspeção presencial, ou seja, aquelas constantes dos artigos 48, 49 e 50 do Estatuto do
Idoso (Lei nº 10.741/2003), bem como da RDC nº 283, da ANVISA. Relativamente à questão documental, por
exemplo, para a análise dos documentos constitutivos e dos contratos com os usuários, estes podem ser digitalmente
enviados.

No tocante às instituições que prestam serviços de acolhimento para pessoas com
deficiência, pondera-se sobre a necessidade de avaliar – dentro do possível – se os direitos previstos na Lei Brasileira
de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) estão sendo garantidos aos usuários. Além disso, indica-se a importância dos pontos

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2005/res0283_26_09_2005.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm
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destacados pela Recomendação n° 64/2018 do CMNP e os parâmetros trazidos no Manual “Residências Inclusivas -
Perguntas e Respostas”.

Ademais, diante do cenário de pandemia, naturalmente, a Vistoria Virtual Excepcional,
sobretudo nas ILPIs (nas quais os residentes fazem parte do grupo de risco, por serem mais suscetíveis a
complicações da doença), impõe a observação das medidas de prevenção e contenção da COVID-19. Para tanto,
sugere-se acesso ao material compilado nas páginas específicas deste CAOPIPCD sobre o tema (área do
idoso e área da pessoa com deficiência), no site do MPPR.

Dentre os aspectos gerais da fiscalização dessas instituições e das providências adotadas
no contexto da pandemia de COVID-19, ressalta-se a importância da avaliação, especialmente, dos seguintes pontos:

A - Dos aspectos gerais das instituições:

1. Número de acolhidos (em relação aos idosos especificar graus de dependência, no caso de PCDs
especificar as deficiências);

2. Distribuição dos residentes por quartos;

3. Composição da equipe de funcionários;

4. Articulação com a rede municipal de Saúde e de Assistência Social.

B - Das providências implementadas, diante da pandemia de COVID-19, sobre:

1. Suspensão de visitas;

2. Meios alternativos de contato com os familiares (tanto para comunicação com os residentes, como para
repasse de informações da instituição sobre a condição de saúde dos acolhidos);

3. Repasse de informações de modo acessível aos residentes e capacitação dos funcionários a respeito das
medidas adotadas pela instituição e de sua necessidade para prevenir e conter a propagação do vírus
(protocolos; higienização das mãos, ambientes e roupas; manutenção de distância mínima entre as
pessoas; uso de álcool em gel, etc.);

4. Vacinação dos idosos no caso de ILPIs;

5. Disponibilização de suporte adequado pelo Município;

6. Fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs);

7. Monitoramento diário das condições de saúde dos residentes e dos funcionários, para detectar se há alguém
com suspeita ou, ainda, confirmação de contaminação por COVID-19;

8. Verificação, no caso das ILPIs, sobre preenchimento do formulário para o banco de dados cadastrais da
Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Pessoa Idosa, para eventual auxílio financeiro por meio do
Fundo Nacional da Pessoa Idosa.

Este Centro de Apoio permanece à disposição para esclarecimentos que se façam
necessários.

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Normas/Recomendacoes/Recomendao-064.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/caderno_residencias_inclusivas_perguntas_respostas_maio2016.pdf
http://www.idoso.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=555
http://www.pcd.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=633
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoYcYHDUskieTUiivS3d1xRwPGVOvx7f1RHXYMK5at1rZAkQ/viewform
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