
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos

Inquérito Civil nº – MPPR-0123.10.000023-1

Objeto: Consulta relacionada à política de abrigamento de mulheres em situação de vi-

olência no município de Rio Branco do Sul, especialmente no tocante à existência de

entidades de defesa dos direitos das mulheres habilitadas para estabelecer convênio com

o município1.

Trata-se de consulta elaborada pela promotora de justiça Simone Berci Franço-

lin, da 2ª Promotoria de Justiça de Rio Branco do Sul, a este Centro de Apoio Operacio-

nal das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos, por meio do Ofício

374/2017, em que são solicitadas informações a respeito da “existência de entidades fi-

lantrópicas ou ONG's aptas a celebrar convênio com o Município de Rio Branco do

Sul, para o devido acolhimento das mulheres vítimas de violência doméstica, quando

necessário”.

O Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero - NUPIGE, criado a partir da

Resolução da Procuradoria-Geral de Justiça nº 1957/2012 e atualizada pela Resolução

nº 3431/2014, tem, dentre suas atribuições “art. 2º. [...] II. Editar atos e instruções que

orientem a atuação transversal direcionada à igualdade de gênero; IV. Prestar apoio

técnico e jurídico às Promotorias de Justiça do Estado do Paraná com atuação nas

questões de gênero; V. Elaborar pareceres e prestar informações em procedimentos en-

caminhados ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção

aos Direitos Humanos, em matéria de gênero; VI. Articular com demais órgãos e insti-

tuições o aperfeiçoamento dos mecanismos de promoção da igualdade de gênero e de

enfrentamento à violência de gênero; VII. Acompanhar a formulação e a implementa-

ção das políticas nacional, estadual e municipais afetas à área; XI. Fiscalizar a aplica-

ção das leis referentes ao enfrentamento das desigualdades de gênero e da violência

1Consulta  elaborada  pelas  promotoras  de  justiça  Mariana  Seifert  Bazzo,  Ana  Paula  Pina  Gaio,  pela
assessora jurídica Camila Mafioletti Daltoé, pela assistente social Keity Fabiane da Cruz e pela estagiária
de graduação em direito Bruna Maria Wisinski Tomasoni. 
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contra as mulheres; XIII. Fortalecer, dar visibilidade e incentivar a implementação ou

a melhoria dos serviços das redes de atenção às mulheres em situação de violência do

Estado do Paraná; XXIV. Proceder ao levantamento das redes de atenção da mulher

em situação de violência doméstica e familiar em todo o Estado, fortalecer sua atuação

e estimular sua criação, quando inexistentes”.

Também,  o  CAOPJDH possui  o  eixo  de  Política  de  Assistência  Social, que

acompanha a implementação da política estadual de assistência no Estado e Municípios.

Ainda que a consulta se refira a questionamento acerca de entidades filantrópicas

que aceitem a realização de convênio preventivo para abrigamento das mulheres em

situação  de  violência  no  município,  entende-se  oportuno  prestar  informações

especializadas sobre abrigamento para mulheres em situação de violência, que podem

contribuir  na formulação da política municipal  e  regional,  caso seja de interesse da

insigne agente ministerial. 

Assim, o Núcleo de Promoção da Igualdade de Gênero conjuntamente ao eixo de

Política de Assistência Social, elaboraram conjuntamente o presente parecer.

É o relatório. Passamos à manifestação.

1. ABRIGAMENTO

A violência  contra  mulheres  e  meninas  é  uma  grave  violação  dos  direitos

humanos e reflete a lógica desigual da nossa sociedade, em que o sexo masculino é mais

valorizado que o feminino. Seu impacto varia entre consequências físicas,  sexuais e

mentais para mulheres e meninas.

 Considerando a previsão constitucional de igualdade formal e os mecanismos

jurídicos e políticos visando alcançar a igualdade material, depreende-se que o Poder

Público possui obrigação de enfrentar a desigualdade de gênero e a violência doméstica

e familiar que dela resulta. Nesse sentido, em casos de maior gravidade e urgência, em

que  a  mulher  se  encontra  em  situação  de  grave  risco  de  vida,  exige-se  atuação

comprometida do poder público não somente para amenizar as situações apresentadas,

mas também para prevenir que elas se agravem. 
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De acordo com o documento que orienta  a  política de abrigamento nacional

“Diretrizes  Nacionais  de  Abrigamento  às  Mulheres  em  Situação  de  Violência”,  o

conceito de abrigamento diz respeito à gama de possibilidades (serviços, programas,

benefícios) de acolhimento provisório destinado a mulheres em situação de violência

(violência  doméstica  e  familiar  contra  a  mulher,  tráfico  de  mulheres,  etc)  que  se

encontrem sob ameaça e que necessitem de proteção em ambiente acolhedor e seguro:

O abrigamento, portanto, não se refere somente aos serviços propriamente ditos (albergues,
casas-abrigo, casas-de-passagem, casas de acolhimento provisório de curta duração, etc),
mas também inclui outras medidas de acolhimento que podem constituir-se em programas e
benefícios (benefício eventual para os casos de vulnerabilidade temporária) que assegurem
o bem-estar físico, psicológico e social das mulheres em situação de violência, assim como
sua segurança pessoal e familiar.

 Deste modo, é importante que haja interlocução entre a política para mulheres e

a de assistência social. De acordo com as Diretrizes de Abrigamento, a Política Nacional

de  Abrigamento  `deverá  ser  implementada,  nos  estados  e  nos  municípios,  sob  a

coordenação  do  organismo  estadual  de  políticas  para  as  mulheres  no  âmbito  das

‘Câmaras  Técnicas  Estaduais  e  Municipais  de  Gestão  e  Monitoramento  do  Pacto

Nacional  de Enfrentamento  à Violência  contra as  Mulheres’ e  da  rede  estadual  de

atendimento à mulher em situação de violência`.

Ainda que inexistente serviço de abrigamento em âmbito municipal, Estado e

Municípios devem garantir que toda mulher que necessite do serviço de abrigamento

possa acessá-lo de forma direta ou alternativa. 

O  documento  a  seguir  traz  uma  síntese  dessas  diretrizes  contempladas  pelo

marco legal e conceitual, além de outras referências e ponderações pertinentes, com o

propósito  de subsidiar  a intervenção do Ministério  Público do Estado do Paraná na

prevenção e  atenção à  violência  contra  mulher,  a  partir  do  acesso  das  mulheres  ao

abrigo. Ressalta-se que, no ano de 2012, este CAOPJDH elaborou manifestação sobre

“Abrigamento de mulheres em situação de violência – análise sociojurídica realizada

pelo CAOP Direitos Constitucionais”,  com o propósito de subsidiar a intervenção do

Ministério Público do Estado do Paraná na implementação da política de abrigamento às

mulheres em situação de violência. Assim, na oportunidade será juntada cópia do estudo

e feita remissão ao documento para abordagem de aspectos conceituais e jurídicos sobre
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a questão, analisando-se aqui diretamente aspectos centrais da situação do município de

Rio Branco do Sul. 

2.  PACTO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA E CONVENIAMENTO

INTERMUNICIPAL

A partir da assinatura do Acordo de Cooperação Federativa firmado em 26 de

julho de 2013, o Ministério Público, o Governo do Estado do Paraná e outros órgãos

estaduais aderiram ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher.

Assim, para a implementação do Pacto no âmbito do Estado foi instituída a Câmara

Técnica de Gestão do Pacto, por meio do Decreto Estadual nº 7.554, de 06 de março de

2013 e, desde então, vêm sendo realizadas reuniões ordinárias mensais para definir a

sua  implementação  no  Estado  (atas  disponíveis  no  link:

http://www.direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=89).  Com

vistas  à  regionalização  da  política,  a  Câmara  Técnica  estabeleceu  municípios  polo,

responsáveis por articular e fomentar sua implementação em cada macro-regional, de

modo que nenhuma mulher  em situação de  violência  do Estado deixe  de acessar  o

serviço público, bem como que não se criem estruturas públicas que onerem o Estado

sem demanda que a justifiquem. 

No  âmbito  da  Secretaria  da  Família  e  Desenvolvimento  Social  existe  a

Coordenação  Estadual  de  Políticas  para  as  Mulheres2,  responsável  por  articular  a

política de mulheres no Estado, a partir dos Escritórios Regionais. 

Os  escritórios  regionais  do  trabalho,  unidades  descentralizadas  da  Secretaria

para  o  assessoramento  aos  municípios,  passaram  a  exercer  a  função  de  apoio  aos

municípios polo e às Promotorias de Justiça das comarcas sob sua área de abrangência

em ações  relacionadas  à  política  de  enfrentamento  à  violência  contra  a  mulher.  O

município de Rio Branco do Sul fica sob a área de abrangência do Escritório Regional

de Curitiba, chefiado por Leslie Terezinha Canestraro Skroch.3 

2 Coordenação  Estadual  de  Políticas  para  as  Mulheres:  telefones  (41)  3210-2808  e-mail
coordenadoriadamulher@seds.pr.gov.br
3E-mail: lesliet@seds.pr.gov.br |  ercuritiba@seds.pr.gov.br; Endereço: Rua Hermes Fontes, 315 | CEP:
80.440-070; Telefone: (41) 3270-1078 | 3270-1091
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Nesse sentido, na lógica de regionalização dos serviços municipais, o município-

pólo constituído a partir de uma série de critérios4 contribuirá com os municípios na sua

área de abrangência para plena atenção à mulher em situação de violência, mediante

contraprestação municipal, a partir das orientações do Pacto Nacional de Enfrentamento

à Violência e da articulação da Câmara Técnica Estadual. 

O  município  de  Rio  Branco  do  Sul  encontra-se  na  área  de  abrangência  do

município-pólo  de  Curitiba.  Assim,  quando  surgir  a  necessidade  de  abrigamento,  o

abrigo de Curitiba poderá dispor de vaga para atender aos municípios de abrangência.

Entretanto, vale destacar que essa articulação demanda pactuação e contrapartida dos

municípios que integram a região de Curitiba. O município de origem da mulher deve

arcar não somente com seu deslocamento ao abrigo municipal de Curitiba, mas também

com contraprestação acordada ou emergencialmente sob um caso em concreto ou, de

maneira preventiva, a partir de uma articulação e conveniamento formal que estabeleça

atribuições, responsabilidades e fluxos. 

Neste  sentido,  a  resposta  remetida  pela  Secretaria  de  Estado  da  Família  e

Desenvolvimento  Social  (Of.  02/2007  –  SEDS/COM)  confirma  a  inexistência  de

serviço no âmbito do Município de Rio Branco do Sul, todavia, indica a existência de,

em Curitiba e Região Metropolitana “cinco unidades cadastradas na Rede SUAS, sendo

duas em Curitiba (Casa de Maria; Associação Beneficiente Encontro com Deus Casa

2), um em Pinhais (PIA – União das Irmãs da Copiosa Redenção), um em Rio Negro

(Casa de Passagem das Mulheres Vítimas de Violência) e um em São José dos Pinhais

(Casa de Alice – Casa de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência Doméstica”. 

3. ABRIGO ESTADUAL

Ressalta-se,  ainda,  conforme ofício resposta  nº  093/2016 – CPSE/SEDS, que

existe a perspectiva da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social criar um serviço

de  abrigamento  em  âmbito  estadual.  Neste  sentido,  foi  remetido  Ofício  475/2017-

CAOPJDH (em anexo), com solicitação de informações sobre previsão de instituição de

serviço  de  abrigamento  coordenado  pelo  Estado  e,  em  resposta,  indicou-se  a

4 Dentre elas, destaca-se alguns critérios, não necessariamente cumulativos: ter serviços de atenção às
mulheres em situação de violência, possuir coordenadoria específica de política para mulheres, ter aderido
ao Pacto Nacional de Enfrentamento à violência, possuir capacidade de regionalização, dentre outros. 
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intencionalidade  da  criação  deste  serviço,  cujo  estudo  acerca  das  condições  de

implementação deverá ser finalizado ainda nesse mês, nos termos do Ofício Of. 02/2007

– SEDS/COM: 

[...] Em atendimento às Diretrizes do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres do
Estado do Paraná uma das acoes previstas para ser realizada ainda no ano de 2017 pela
SEDS através da CPSE é a oferta do servió regionalizado na modalidade de acolhimento
institucional, para mulheres acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de violência.
Para tanto, o Conselho Estadual de Assistencia Social – CEAS/PR deliberou no ano de
2016  pela  aprovação  do  Plano  de  Ação  do  Fundo  Estadual  de  Assistencia  Social,  do
exercício de 2017, em que consta a reserva de recurso para o desenvolvimento da referida
ação. A implantação do serviço regionalizado na modalidade acolhimento institucional será
realizada conforme resultado do estudo da assessoria técnica de planejamento e gestão da
informação  desta  SEDS,  que  identificou  e  hierarquizou  por  região  do  Estado  a
concentração dos maiores índices de violência contra a mulher. Constatou-se então, que a
região de Curitiba, seguida de Paranaguá e Foz do Iguaçu, centralizam os maiores índices.
A partir desse resultado, a CPSE tem estudado as metodologias possíveis, no ãmbito da
esfera estadual,  para a implementação do serviço regional de atendimento à mulher em
situação de violência. Almeja se concluir este trabalho após a divulgação do resultado do
Censo SUAS-2016, ainda no corrente mês, pelo Ministério de Desenvolvimento Social e
Agrário, o qual mostrará a real demanda e capacidade de atendimento dos equipamentos
existentes no Estado [...]. 

4. POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Referente às  competências da política de assistência  social  no atendimento a

mulheres  em  situação  de  violência,  seguem  considerações  sobre  os  serviços  de

atendimento,  acolhimento  institucional,  benefícios  socioassistenciais  e  recursos

disponíveis.

De acordo com a Resolução nº 109/09, que aprova a Tipificação Nacional

dos Serviços Socioassistenciais, cabe à política de assistência social, por meio Serviço

de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), executado

nos  Centros  de  Referência  Especializados  de  Assistência  Social  –  CREAS,  atender

famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por ocorrência de violência

física, psicológica e negligência, violência sexual (abuso e/ou exploração sexual), dentre

outras  situações,  e  tem por  objetivo  contribuir  para  o  fortalecimento  da  família  no

desempenho de sua função protetiva, processar a inclusão das famílias no sistema de

proteção social e nos serviços públicos, conforme as necessidades verificadas, restaurar

e  preservar  a  integridade  e  as  condições  de  autonomia  dos  usuários,  romper  com

padrões violadores de direitos no interior da família, com a reparação de danos e da
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incidência de violação de direitos e prevenir a reincidência dessas mesmas violações de

direitos. 

Para tanto, o serviço deve acolher o indivíduo em condições de dignidade

em  ambiente  favorecedor  da  expressão  e  do  diálogo,  estimulá-lo  a  expressar  suas

necessidades e interesses, reparar ou minimizar os danos por vivências de violações e

riscos sociais, preservar sua identidade, integridade e história de vida e orientar, bem

como garantir a efetividade nos encaminhamentos.

A Tipificação prevê ainda as formas de acesso ao serviço que podem ser, por

meio da identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social,

por encaminhamento a outros serviços socioassistenciais, das demais políticas públicas

setoriais,  dos  demais  órgãos  do  Sistema  de  Garantia  de  Direitos  e  do  Sistema  de

Segurança Pública e por demanda espontânea.

Ressalta-se  que  para  a  efetividade  do  serviço  é  fundamental  o

estabelecimento de articulação com a rede composta por serviços socioassistenciais de

Proteção  Social  Básica  e  Proteção  Social  Especial,  serviços  das  políticas  públicas

setoriais, sociedade civil organizada, demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos,

sistema  de  Segurança  Pública,  instituições  de  ensino  e  pesquisa,  além de  serviços,

programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias.

Ademais, destaca-se que na ausência do equipamento CREAS, a mulher em

situação  de  violência  deverá  ser  atendida  pela  equipe  de  Proteção  Social  Especial

vinculada ao órgão gestor da política de assistência social no município.

Relativo ao serviço de acolhimento institucional, conforme as orientações

apresentadas pela Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, o acolhimento

institucional  provisório  é  destinado  para  mulheres  em  situação  de  violência,

acompanhadas ou não de seus filhos, em situação de risco de morte ou ameaças em

razão da violência doméstica e familiar, causadora de lesão, sofrimento físico, sexual,

psicológico ou dano moral. Essa modalidade de acolhimento deve ser desenvolvida em

sistema de cogestão e garantir o sigilo tanto do local quanto da identidade das usuárias.

Ainda, deve atuar de forma articulada com a rede de serviços socioassistenciais, demais

políticas  públicas  e  sistema  de  justiça,  com  a  oferta  de  atendimento  jurídico  e
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psicológico  para  as  usuárias  e  seus  filhos  e/ou  dependente  quando  estiver  sob  sua

responsabilidade.

A normativa indica ainda que os objetivos desses espaços devem ser de:

–  proteger  mulheres  e  prevenir  a  continuidade  de  situações  de
violência;
–  propiciar  condições  de  segurança  física  e  emocional  e  o
fortalecimento da autoestima;
– identificar situações de violência e suas causas e produzir dados para
o sistema de vigilância socioassistencial;
– possibilitar a construção de projetos pessoais visando à superação da
situação  de  violência  e  o  desenvolvimento  de  capacidades  e
oportunidades para o desenvolvimento de autonomia pessoal e social;
–  promover  o  acesso  à  rede  de  qualificação  e  requalificação
profissional com vistas à inclusão produtiva.

5. BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS

A política  e  assistência  social  prevê  em  sua  organização  a  concessão  de

benefícios socioassistenciais, dentre eles os benefícios eventuais, conforme determina o

Art. 22 da LOAS e estabelece o Decreto Federal nº 6.307/07, do qual se destaca o art.

7º,  que  caracteriza  as  situações  de  vulnerabilidade  temporário,  advindas  de  riscos,

perdas e danos a integridade pessoal e familiar, assim entendidos: 

Art. 7o A situação de vulnerabilidade temporária caracteriza-se pelo
advento de riscos,  perdas  e  danos à  integridade pessoal  e  familiar,
assim entendidos: 
I – riscos: ameaça de sérios padecimentos;
II – perdas: privação de bens e de segurança material; e
III – danos: agravos sociais e ofensa.

Salienta-se  ainda  o  parágrafo  único,  do  mesmo  artigo,  item  III  “da  perda

circunstancial decorrente da ruptura de vínculos familiares, da presença de violência

física ou psicológica na família ou de situações de ameaça à vida;”

Cabe  mencionar,  que  além  das  regras  estabelecidas  no  decreto  federal,  os

benefícios eventuais devem ser regulamentados através de normativa municipal, com

base em critérios  e  prazos  estabelecidos  pelos  respectivos  Conselhos  de Assistência

Social,  acompanhada  da  devida  previsão  orçamentária  na  Lei  de  Diretrizes
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Orçamentárias – LDO e na Lei Orçamentária Anual – LOA para garantia dos recursos

necessários. 

Em  relação  a  disponibilidade  de  recursos  financeiros,  de  acordo  com

informações registradas no banco de dados do Ministério de Desenvolvimento Social e

Agrário – MDSA, até o mês de janeiro do corrente ano, o município possui um saldo

em conta  no  valor  de  R$  106.016,96, sendo este  valor  destinado  a  proteção  social

básica, podendo ser utilizado nos serviços, programas e benefícios vinculadas a este

nível de proteção social.

6. RECURSOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 

No que se refere aos recursos da proteção social especial, até o mês de janeiro o

saldo em conta era de R$ 128.657,36, e engloba, em especial, a execução de ações de

alta  complexidade,  sendo estas  compostas  pelo  serviço  de  acolhimento  institucional

(abrigo  institucional,  casa-lar,  casa  de  passagem e  residência  inclusiva.);  serviço  de

acolhimento em república; serviço de acolhimento em família acolhedora; serviço de

proteção em situações de calamidades públicas e de emergências. 

7. ALUGUEL SOCIAL

Ressalta-se que, enquanto não for instituído o serviço de abrigamento de âmbito

Estadual,  sugere-se,  conforme  anteriormente  destacado,  o  encaminhamento  das

mulheres  em  situação  de  violência  aos  abrigos  municipais  dos  municípios-pólo,

mediante conveniamento e a partir da adesão ao Pacto Estadual de Enfrentamento à

Violência e dos Escritórios Regionais da SEDS, conforme já anteriormente destacado,

com contrapartida municipal. 

Revela-se  possível,  contudo,  os  municípios  polo  estarem  com  as  vagas

esgotadas. Nesses casos, sugere-se, enquanto medida urgente e protetiva às mulheres, a

determinação da garantia do benefício social do aluguel social, previsto na Política de

Assistência  Social.  O  Aluguel  Social  é  um recurso  assistencial  mensal  destinado  a

atender, em caráter de urgência, famílias que se encontram sem moradia, inclusive a

partir de excepcional situação temporária decorrente da violência doméstica e familiar.
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É um subsídio  concedido por  período de tempo determinado.  A família  beneficiada

recebe uma quantia equivalente ao custo de um aluguel popular.

Na aplicação do benefício, deve-se contar concomitantemente com solicitação

de medidas protetivas em favor da vítima de proibição de aproximação do agressor. Isto

porque, não estando nos serviços de abrigamento que contam com rigorosos critérios de

sigilo  e  segurança,  a  mulher  e  seus  filhos  podem ficar  expostos  a  risco  de  novas

violências e ameaças. 

8. ONGS E TERCEIRO SETOR

Por  fim,  ainda  que  solicitadas  por  meio  do  Ofício  475/2017-CAOPJDH

informações acerca da existência de entidades filantrópicas ou ONGs aptas a celebrar

convênio no município de Rio Branco do Sul, é importante destacar a subsidiariedade

dessas entidades, nos termos apontados no presente parecer que disserta sobre ainda

possíveis implementações de políticas públicas. 

9. MATERIAL DE APOIO 

Apresenta-se como material de apoio à presente manifestação:

i) Proposta de recomendação administrativa à Prefeitura de Rio Branco do Sul,

para instituição da política de abrigamento;

ii)  Cópia  do  parecer  'Abrigamento  de  mulheres  em  situação  de  violência  –

análise sociojurídica realizada pelo CAOP Direitos Constitucionais';

iii)  Cópia  do  Ofício  475/2017-CAOPJDH,  solicitando  informações  à

Coordenadoria  Estadual  de  Políticas  para  as  Mulheres  sobre  serviços  estaduais  de

abrigamento, bem como informações acerca de entidades filantrópicas ou ONGs aptas a

celebrar convênio com o Município de Rio Branco do Sul;

iv)  Resposta  do  ofício  093/2016  –  CPSE/SEDS,  que  instrui  o  procedimento

administrativo  nº  MPPR–  0046.14.001935-0,  em  que  o  Estado  se  compromete  à

instalação de serviço de abrigamento em âmbito estadual;

v)  Relatórios  com levantamento  de  casos  de  violência  doméstica  e  familiar

contra a mulher do município de Rio Branco do Sul, referentes aos anos de 2015 e

2016, a partir dos filtros de 'natureza da agressão' e 'relação entre agressor e vítima';
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vi) Diretrizes Nacionais de Abrigamento às Mulheres em Situação de Violência;

vii) Ofício 02/2017 SEDS/COM – Coordenação da Política de Mulheres;

viii)  Modelo  de  Ação  Civil  Pública  para  Município  de  Rio  Grande  do  Sul

apresentar projeto para implementar abrigo municipal.

10. SUGESTÕES DE ENCAMINHAMENTO

Assim sendo,  diante  das  informações  apresentadas  acima  e  considerando  as

atuais estruturas do município, sugere-se à Promotoria de Justiça de Rio Branco do Sul

os seguintes encaminhamentos: 

a) Em relação  aos  benefícios  eventuais,  considerando  a  previsão  de

concessão do benefício pelo referido Decreto Federal, nos casos em

que haja a presença de violência física ou psicológica na família ou

de  situações  de  ameaça  à  vida,  sugere-se  seja  verificada  junto  à

gestão municipal e ao Conselho Municipal de Assistência Social, a

possibilidade  de  inclusão  na  regulamentação  do  município  da

previsão de pagamento de benefício eventual para custeio de aluguel

social a  mulheres  que  se  encontrem  em  situação  de  violência

doméstica;

b) Recomendação para  o município no sentido  de celebrar  consórcio

intermunicipal,  para  disponibilização/implantação  de  vagas  de

acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica;

c) No que se refere à celebração do consórcio com os municípios do

entorno,  indica-se  ainda  a  solicitação  de  estudo  elaborado  pela

Secretaria  da  Família  e  Desenvolvimento  Social,  conforme

informação  prestada  a  este  Centro  de  Apoio,  por  meio  do  ofício

093/2016 (cópia anexa);

d) Determinação  de  estabelecimento  de  contato  para  celebração  de

parceria com o município-pólo de Curitiba, a partir de mediação a ser

realizada pela Coordenadoria da Câmara Técnica de Enfrentamento à

Violência, para que seja formalizado consórcio intermunicipal para
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atender as mulheres em situação de violência do Município de Rio

Branco do Sul, a partir de contrapartida municipal. 

Mariana Seifert Bazzo

Promotora de Justiça

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos

Humanos

Ana Paula Pina Gaio

Promotora de Justiça

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos

Humanos
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