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PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  
RESOLUÇÃO Nº 220/00 - PGJ, DE 04 DE JANEIRO DE 2000 

 
Nova denominação dada ao ATO NORMATIVO pelos arts. 1º e 4º da Resolução nº 1.177/2019-PGJ/CGSMP/CSMP/CPJ, de 
11/11/2019 

 

 PLANO GERAL DE ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO PARA 2000 

 
 
O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, no exercício de 

suas atribuições legais e com fundamento no disposto nos artigos 97 e 98 da Lei 

Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, assim como no Resolução nº 

87/96 - PGJ, de 13 de maio de 1996, estabelece o seguinte  "PLANO GERAL DE ATUAÇÃO 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA 2000":    

 

 I - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ACIDENTES DO TRABALHO   

 

1) Priorizar a defesa dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos decorrentes 

de acidentes do trabalho. 

 

2) Combater a exploração do trabalho infantil, especialmente nas atividades insalubres e de 

maior risco de acidentes. 

 

3) Fomentar o controle das condições de higidez dos locais de trabalho e fiscalizar o efetivo 

cumprimento das Normas Regulamentadoras. 

 

4) Dar ênfase à integração com a Promotoria de Justiça Criminal visando à repressão dos 

ilícitos penais relacionados aos acidentes de trabalho. 

 

 

 II -  PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CÍVEL   

 

1) Realizar estudos visando à criação de mecanismos de controle e acompanhamento das 

áreas de maior interesse de atuação institucional do Ministério Público. 

 

2) Aprimorar a fiscalização das fundações. 
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3) Atuar na área de registros públicos atentando para a violação da legislação ambiental, 

urbanística, de parcelamento do solo e de acessibilidade. 

 

 

 III -  PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO CONSUMIDOR   

 

1)  Produtos: ações tendentes a evitar que cheguem ao mercado de consumo em condições  

impróprias, combate a práticas abusivas e à oferta e publicidade enganosas, tanto com 

relação aos produtos em geral quanto, em especial, com relação aos: 

 

a) alimentos (inclusive transgênicos), medicamentos e correlatos; 

 

b) combustíveis e GLP; 

 

c) imóveis e itens da construção civil; 

 

d) telefones. 

 

2) Serviços públicos e privados: combate à falta de qualidade, práticas e cláusulas abusivas 

e à oferta e publicidade enganosas, tanto relativamente a todos os serviços, públicos e 

privados, prestados ao consumidor no mercado de consumo, quanto especialmente àqueles 

relacionados com: 

 

a) os planos e seguros privados de assistência à saúde; 

 

b) os serviços públicos privatizados ou prestados sob o regime de concessão, como a 

conservação de rodovias, os serviços de telefonia e de energia elétrica, os transportes 

coletivos etc.; 

 

c) à educação: escolas, universidades e cursos livres; 

 

d) os serviços bancários, inclusive quanto à prevenção de golpes eletrônicos. 
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3) Procons municipais: ações visando a fomentar a criação e o aperfeiçoamento de órgãos 

municipais de defesa do consumidor e ações visando a ampliar suas atribuições para a 

atividade fiscalizatória prevista no Decreto nº 2181/97. 

 

4) Articulação e divulgação: ações visando a incentivar o relacionamento com órgãos públicos 

e entidades de defesa do consumidor, para estudos e trabalhos conjuntos, inclusive visando 

a uma maior divulgação dos direitos do consumidor. 

 

5) Ampliação e atualização permanente da página na Internet do CAO, incluindo-se 

jurisprudência, legislação, petições iniciais, termos de compromisso, avisos do Cenacon e de 

órgãos públicos etc.; 

 

6) Prosseguimento do trabalho permanente do CAO da reunião de material, informações e 

estudos para remessa aos órgãos de execução ou para fins de representação ou 

apresentação de sugestões aos terceiros responsáveis; 

 

7) Prosseguimento do trabalho de coleta de informações e pesquisa para formação e 

atualização de "kits"  sobre assuntos de interesse, com pareceres de orientação e demais 

elementos de subsídio que se mostrem necessários; 

 

8) Atualização constante  do Promotor de Justiça do Consumidor mediante a publicação de 

avisos sobre acontecimentos relevantes da área. 

 

 

 IV - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAL   

 

1) Repressão ao crime organizado: 

 

a) tráfico ilícito de entorpecentes, com ênfase na repressão à venda e ao porte do "crack",  

além dos demais entorpecentes destinados ao consumo de crianças e adolescentes, atuando, 

quando necessário, em integração com a Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, 

para a tomada de medidas mais amplas e eficazes; 
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b)  corrupção (integração da área criminal com a de defesa da cidadania, incrementando o 

procedimento administrativo criminal e o inquérito civil no que diz respeito à improbidade 

administrativa); 

 

c) furto, roubo e receptação de veículos (especial atenção aos procedimentos instaurados a 

partir de constatação de chassi adulterado, bem como naqueles onde tenha havido apreensão 

e liberação de veículos); 

 

d) furto, roubo e receptação de cargas;   

 

e) homicídios praticados por grupos de extermínio com múltiplas vítimas, identificando os 

casos relacionados com o tráfico de entorpecentes; 

 

f) exploração da prostituição infanto-juvenil, incluindo-se a repressão a pedofilia através da 

Internet. 

 

 

2) Controle externo da atividade de polícia judiciária: 

 

a) aperfeiçoamento do inquérito policial; 

 

b) agilidade e racionalização no intercâmbio de informações e investigações requisitadas 

pelos Promotores de Justiça; 

 

c) interação entre as funções do Ministério Público e da Polícia voltadas para a persecução 

penal, em prol do interesse público; 

 

d) repressão às ilegalidades e abusos de poder praticados por agentes policiais, no exercício 

ou em razão de suas funções. 

 

 

3) Repressão aos crimes praticados contra idosos, em razão desta condição, e por 

preconceito de raça, cor, condição social ou interesse sexual. 
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4) Implementação de programas regionalizados de atuação integrada no Interior, visando à 

criação de grupos de atuação especial regional para repressão ao crime organizado. 

 

5) Fiscalização dos estabelecimentos penais, tanto aqueles que abrigam presos provisórios 

como aqueles que abriguem presos definitivos, dando especial atenção aos destinados a 

atendimento médico. 

 

6) Fiscalização dos benefícios dos sentenciados em liberdade (sursis, livramento condicional, 

regime aberto, prisão-albergue etc.), buscando a ampliação dos convênios com os órgãos da 

administração pública que atuam na área (Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Assuntos 

Penitenciários e Secretaria da Segurança Pública). 

 

7) Prevenção e repressão adequada aos delitos de trânsito, especificamente lesão corporal e 

homicídio culposos. 

 

8) Realização de eventos (mesas de estudos, seminários, debates etc.) objetivando a 

identificação de providências tendentes a enfrentar o aumento da criminalidade violenta. 

 

 

 V - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS  DO CIDADÃO   

 

1)  Defesa do Patrimônio Público e da probidade administrativa, com a repressão, 

concomitante ou não, a atos que atentem contra a Administração Pública, com ênfase nos 

seguintes temas : 

 

a) burla ao princípio da licitação e à competição: superfaturamento, cartelização, 

fracionamento, aditamentos  

sucessivos, dispensa, inexigibilidade ou ausência de licitação, respeito aos limites, alteração 

contratual etc.; 

 

b) desvio de verba pública e gastos indevidos; 

 

c) desvio de finalidade e desvio de poder; 

 

d) bens públicos: doação, desafetação de áreas públicas, fraude na desapropriação; 
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e) redução do número de vereadores e princípio da proporcionalidade; 

 

f) remunerações recebidas a maior por agentes públicos; 

 

g) burla ao princípio do concurso público; 

 

h) enriquecimento ilícito e imoralidade administrativa; 

 

i) combate ao nepotismo. 

 

2) Medidas para o aprimoramento e regularidade dos serviços públicos em geral, 

notadamente : 

 

2.1) Saúde Pública: 

 

a) combate à falsificação de medicamentos; 

 

b) manutenção dos serviços essenciais e indispensáveis à população; 

 

c) preservação da qualidade na prestação de serviços de saúde; 

 

d) combate à fraude e ao desvio de verbas; 

 

e) cooperação técnica e operacional com a Secretaria Estadual da Saúde no intercâmbio de 

informações na área de transplantes de órgãos - acompanhamento e fiscalização da 

obediência ao cadastro técnico de receptores; 

 

f) adoção de medidas no sentido de prover à população acesso a serviços de saúde de forma 

igualitária, evitando-se qualquer ação discriminatória.  

 

2.2) Serviços concedidos e permitidos: 

 

a) privatizações e terceirizações; 
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b) eficácia e qualidade dos serviços prestados à população; 

 

c) cobranças ilegais de taxas para prestação dos serviços públicos; 

 

d) obediência ao princípio da licitação. 

 

3) Aprimoramento Institucional: 

 

a) reuniões com os diversos órgãos de execução para discussão de temas em evidência; 

 

b) acompanhamento dos processos junto às instâncias superiores e divulgação de decisões 

sobre temas polêmicos; 

 

c) acompanhamento legislativo para atualização e aprimoramento instrumental das iniciativas; 

 

d) realização de eventos com o objetivo de aproximação do Ministério Público com a 

sociedade e divulgação para conhecimento das iniciativas na área da cidadania. 

 

 

 VI - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE HABITAÇÃO E URBANISMO   

 

1)  Na esfera dos assentamentos coletivos para fins urbanos (moradia, lazer, comércio, 

indústria), como os parcelamentos do solo (loteamentos e desmembramentos), inclusive na 

forma de conjuntos habitacionais, e os condomínios e incorporações imobiliárias, feitos 

individualmente ou de maneira coletiva (associações ou cooperativas habitacionais): 

 

1.1) atuação preventiva no combate aos empreendimentos clandestinos (não aprovados e/ou 

não registrados), também em especial nas áreas de proteção ambiental, mediante: 

 

a) intercâmbio com os órgãos públicos, incentivando a fiscalização e exigindo a adoção de 

medidas administrativas próprias do poder de polícia (notificações, multas, embargos, 

interdições, apreensões, demolições etc.), apontando a responsabilidade dos agentes e 

servidores públicos omissos, inclusive por improbidade administrativa; 
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b) orientação e conscientização da população, através da imprensa, do atendimento ao 

público ou de outra forma de comunicação coletiva, sobre as conseqüências dos 

empreendimentos clandestinos, promovendo também a defesa dos adquirentes de lotes e 

unidades habitacionais; 

 

c) integração com a atividade policial e a Promotoria Criminal, com o intercâmbio de 

informações e de provas colhidas na instrução de inquéritos civis e policiais, de modo a agilizar 

a persecução penal, municiar a autoridade policial e o órgão de execução criminal para a 

adoção de medidas cautelares específicas (prisão em flagrante dos agentes, busca e 

apreensão de bens empregados na execução dos empreendimentos clandestinos, etc.), bem 

como aparelhar as ações civis públicas; 

 

d) orientação aos cartórios de registro de imóveis e tabelionatos para a imediata comunicação 

à Promotoria de Justiça e à Prefeitura acerca da lavratura e registro de escrituras de frações 

ideais seqüenciais de imóveis que, fraudulentamente, dissimulam a implantação de 

loteamentos com fins urbanos (lazer) em zona rural; 

 

e) atuação integrada regional entre as Promotorias de Justiça de Habitação e Urbanismo, de 

modo a implementar estratégias para a solução de problemas comuns, especialmente nas 

regiões que tenham afinidades de ordem sócio-econômica, geográfica, urbanística ou 

ambiental;  

 

f) ajuizamento de ações tendentes a paralisar as atividades ilícitas, inclusive em face das 

pessoas físicas e jurídicas que, de algum modo, concorreram para a prática (v.g., imobiliárias, 

corretores de imóveis, engenheiros, arquitetos, dirigentes de associações etc.). 

 

 

1.2) atuação saneadora visando à regularização dos empreendimentos sob o aspecto 

administrativo (aprovações), urbanístico (obras) e registrário (registro imobiliário do projeto e 

contratos):  

 

a) estimulando a atuação conjunta entre o Poder Público municipal e as formas associativas 

das comunidades interessadas (associações de bairro, e.g.);  
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b) exigindo dos cartórios de registro de imóveis, quanto aos loteamentos aprovados e 

registrados, a relação daqueles que não tenham apresentado o termo de verificação de obras 

expedido pela Municipalidade, obrigando o loteador a executar as obras de infra-estrutura. 

 

2) pugnar pela observância, tanto pelo Poder Público quanto pelos particulares, das normas 

urbanísticas na aprovação, licenciamento e execução de obras e no exercício de atividades, 

em consonância com as leis de uso, ocupação e parcelamento do solo, com a legislação de 

zoneamento e com o plano diretor, pugnando pela elaboração deste nos casos em que é 

obrigatório (artigo 182, § 1º, da Constituição Federal; artigo 181, § 1º, da Constituição 

Estadual); 

 

3) tutela dos bens de uso comum do povo (espaços livres, praças, áreas verdes, sistemas de 

lazer e recreio, vias de circulação, logradouros de loteamentos, praias etc.), impedindo 

alienações ilegais, a privatização de seu uso ou a tolerância do Poder Público com a ocupação 

irregular (invasões), postulando pela urbanização das áreas públicas, para o desempenho das 

atividades urbanísticas, como recreação e lazer, essenciais à qualidade de vida do meio 

urbano ou construído e à diminuição da violência urbana; 

 

4) tutela do direito indisponível à higiene, à vida e à segurança nas edificações públicas ou 

particulares (conjuntos habitacionais verticalizados, condomínios, habitações subnormais, 

prédios de repartições públicas etc.), nas obras de arte (túneis, pontes, viadutos etc.) e outros 

locais de concentração e circulação de pessoas (clubes, teatros, cinemas, casas de 

espetáculos, "shopping centers" etc.), exigindo a observância das normas sanitárias, de 

construção e de segurança (em especial o aparelhamento das edificações coletivas com 

equipamentos de prevenção e combate a incêndios). 

 

 

 VII - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO IDOSO:    

 

1) Fomentar a criação, funcionamento eficaz e aperfeiçoamento dos conselhos do idoso, 

visando à implementação da Política Nacional do Idoso (Lei nº 8842/94 e Decreto nº 1948/96). 

 

2) Exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abriguem idosos, tais como hospitais, 

asilos, casas de repouso, clínicas geriátricas, pensionatos e hospedagens, promovendo a 
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defesa dos direitos fundamentais dessas pessoas (artigo 97, inciso I, da Constituição do 

Estado de São Paulo) e sua integração social. 

 

3) Implementar ações que visem a eliminar as formas de abusos e lesões aos direitos dos 

idosos. 

 

 

 VIII-  PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE   

 

1) Direito à educação:  

 

a) adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para assegurar a universalidade do 

acesso e permanência satisfatória de todas as crianças e adolescentes no ensino 

fundamental; 

 

b) articulação das medidas efetivas tendentes ao combate à evasão escolar; 

 

c) adoção das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para assegurar a prestação do 

serviço de creche, pré-escola e educação especial. 

 

2) Direito à saúde: 

 

a) articulação com Conselhos de Direitos e de Saúde para que sejam formuladas políticas 

públicas de saúde que atendam de forma prioritária as necessidades específicas das crianças 

e adolescentes; 

 

b) efetivação, através de medidas judiciais ou extrajudiciais, de políticas públicas de 

prevenção e atendimento a crianças e adolescentes dependentes de substâncias 

entorpecentes, que efetivamente ofereçam o atendimento psicológico ou psiquiátrico 

adequados à necessidade de cada indivíduo; 

 

3) Trabalho infantil e trabalho do adolescente: 

 

a) adoção das medidas judiciais e extrajudiciais, visando a impedir o trabalho infantil e o 

trabalho proibido do adolescente (noturno, insalubre, perigoso e penoso), sempre que 
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possível em parcerias com o Ministério Público do Trabalho e Delegacias Regionais do 

Trabalho, visando à atuação conjunta harmoniosa e eficiente; 

 

b) implementação das medidas cabíveis para que as entidades que se dedicam à capacitação 

de adolescentes busquem adequar-se às normas constitucionais de proteção ao trabalho e 

às regras que disciplinam o funcionamento dos programas de atendimento existentes no ECA, 

combatendo as organizações que se dediquem a fins ilícitos, especificamente a intermediação 

ilegal de mão de obra; 

 

c) implementação de ações conjuntas com o Ministério da Educação e com as Secretárias 

Estaduais e Municipais no alcance de medidas preventivas para o problema, inclusive do 

trabalho infantil em lixões, especialmente a implementação de programas de renda mínima, 

bolsa-escola ou assemelhados. 

 

4) Violência sexual contra crianças e adolescentes: 

 

a) busca, através de medidas judiciais ou extrajudiciais, da efetivação de políticas públicas 

visando à prevenção e repressão a violência sexual e a prostituição infanto-juvenil, com a 

criação de programas de atendimento para crianças e adolescentes vítimas de abuso; e, 

sempre que possível, na área da prevenção e repressão, em conjunto com as demais áreas 

correlatas (criminal, cidadania e urbanismo; licenças e alvarás de hotéis e motéis inclusive); 

 

b) estabelecimento de ação integrada com os hospitais, visando ao imediato diagnóstico dos 

casos de violência sexual e ao encaminhamento devido ao Conselho Tutelar e à Promotoria 

de Justiça da Infância e da Juventude.    

 

5) Garantia aos direitos da personalidade: 

 

a) promoção de medidas extrajudiciais junto às administrações municipais e Conselhos de 

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente para implementação de programas de 

auxílio e orientação à família e, se o caso, adoção de medidas judiciais, visando à manutenção 

da criança ou do adolescente no seio de sua família natural e o fortalecimento dos vínculos 

familiares; 
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b) gestão junto ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude para a implantação, onde não 

houver, de um cadastro de pessoas interessadas na adoção e de um registro de crianças e 

adolescentes em condições de serem adotados, ambos com fiscalização direta pelo Promotor 

de Justiça; 

 

c) gestão junto ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude para a efetiva habitualidade na 

consulta ao Cadastro Central (Estadual) de pessoas interessadas em adotar, nas hipóteses 

em que não houver pretendente habilitado no cadastro local ou regional; 

 

d) gestão junto ao Juízo da Vara da Infância e da Juventude para a efetiva habitualidade na 

consulta à CEJAI (Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional), quando esgotadas 

as tentativas de colocação da criança e do adolescente em família nacional; 

 

e) fiscalização de entidades que mantenham programa de abrigo, atentando-se para o caráter 

excepcional da medida e para que essas entidades observem o disposto no artigo 93 do ECA; 

 

f) gestão junto aos Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Poder 

Executivo Municipal, clubes de serviços e órgãos representativos da sociedade civil, para a 

efetiva implantação do Fundo Municipal e respectivas políticas públicas visando a garantia do 

direito à convivência familiar e comunitária; 

 

h) adoção de ações judiciais e extrajudiciais visando a garantir as finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas dos programas de televisão exibidos no horário 

recomendado para o público infanto-juvenil, resguardando os seus valores éticos e morais, 

de forma a estimular o desenvolvimento sadio da personalidade; 

 

i) implementação de medidas tendentes a garantir a todas as crianças e adolescentes o 

registro de nascimento  

gratuito, bem como a primeira certidão, nos termos da lei nº 9.534/97, adotando as medidas 

judiciais cabíveis; 

 

j) intensificação de contatos com os Conselhos Tutelares e a sociedade civil organizada para 

detectar e combater a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes, objetivando 

o sadio desenvolvimento da personalidade. 
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6) Implementação das medidas sócio-educativas: 

 

a) adoção de providências judiciais e extrajudiciais visando a compelir o poder público à 

efetiva criação e instalação dos programas de cumprimento das medidas sócio-educativas 

não privativas de liberdade, em especial da prestação de serviços à comunidade e da 

liberdade assistida; 

 

b) implementação das medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis visando à regionalização das 

casas de internação e de semi-liberdade, a adequação dos equipamentos públicos e números 

de vagas à demanda real, como forma de combater a superlotação, e a implementação efetiva 

de programa pedagógico, para que a  

medida atinja sua finalidade educativa básica; 

 

c) fiscalização e acompanhamento da execução das medidas sócio-educativas, como forma 

de garantir a eficiência na resposta pedagógica, fortalecendo o atual sistema de 

responsabilidade juvenil. 

 

 

 IX-  PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE   

 

1) Recursos hídricos: recuperação, melhoria e proteção da qualidade das águas, com ênfase 

nos seguintes aspectos: 

 

a) proteção e recomposição da vegetação de preservação permanente; 

 

b) combate à ocupação e uso indevido de áreas de proteção de mananciais, inclusive 

subterrâneos; 

 

c) controle da poluição provocada por efluentes industriais, esgotos domésticos, resíduos 

sólidos, etc. 

 

2) Mata Atlântica: proteção e recomposição da Mata Atlântica e Ecossistemas associados, 

com ênfase nos seguintes aspectos: 
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a) combate à supressão de vegetação típica do domínio da Mata Atlântica e ecossistemas 

associados; 

 

b) combate à expansão urbana desordenada em áreas próximas a maciços florestais e 

ecossistemas associados; 

 

c) defesa das unidades de conservação do Estado, impedindo sua descaracterização e 

alteração ou a perda dos atributos naturais que justificaram a sua criação. 

 

3) Práticas rurais anti-ambientais: compatibilizar o desenvolvimento da atividade agropecuária 

com a preservação da qualidade ambiental, enfatizando os seguintes aspectos: 

 

a) proteção da flora, fauna, recursos hídricos (inclusive águas subterrâneas), solo e ar. 

 

b) combate ao emprego de fogo nas práticas rurais, notadamente como método de colheita 

da cana-de-açúcar; 

 

c) reposição da vegetação das áreas de preservação permanente e reserva legal; 

 

d) prevenção e repressão ao uso irregular de agrotóxicos e fertilizantes; 

 

e) combate do emprego de resíduos industriais potencialmente poluidores ou contaminados 

como micronutrientes para uso agrícola. 

 

4) Mineração: controle e mitigação dos impactos ambientais decorrentes da atividade 

mineradora, com especial destaque para os seguintes aspectos: 

 

a) repressão e controle das atividades mineradoras clandestinas; 

 

b) exigência da efetiva recuperação das áreas degradadas através do cumprimento dos 

PRADs (Planos de Recuperação das Áreas Degradadas); 

 

c) controle das fontes de poluição (água, ar e solo); 
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d) proteção e recuperação das áreas de preservação permanente e averbação da reserva 

legal; 

 

e) proteção da fauna e ecossistemas atingidos. 

 

5) Controle da poluição: adequação das fontes de poluição à legislação ambiental, 

preservando a saúde da população, com especial destaque para: 

 

a) lixo urbano; 

 

b) esgotos domésticos; 

 

c) efluentes e resíduos industriais; 

 

d) fontes móveis de poluição e segurança no transporte de cargas perigosas; 

 

e) poluição atmosférica; 

 

f) fiscalização de atividades potencialmente causadoras de poluição não sujeitas, por 

equívoco de interpretação legislativa, a licenciamento ambiental. 

 

6) Aprimoramento institucional: criação e consolidação de mecanismos de interação dos 

órgãos de execução e otimização dos recursos de suporte à atividade fim, com especial 

destaque para os seguintes aspectos: 

 

a) reuniões periódicas dos Grupos Especiais de Promotores de Justiça (Mata Atlântica, 

Recursos Hídricos, Controle da Poluição, Práticas Rurais Anti-ambientais e Mineração); 

 

b) implantação e consolidação dos Grupos Regionais de Promotores de Justiça do Meio 

Ambiente; 

 

c) aprimoramento funcional e dos serviços de apoio dos Assistentes Técnicos do CAO; 

 

d) atuação integrada dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente, por bacias hidrográficas; 
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e) atuação integrada com o Ministério Público Federal, em questões de interesse comum; 

 

f) efetiva implantação das Promotorias de Justiça Regionais por ecossistemas; 

 

g) maior interação com os órgãos de controle e fiscalização ambientais do Estado e da União; 

 

h) acompanhamento legislativo, visando o aprimoramento do instrumental legal de proteção 

ambiental; 

 

i) aprimoramento profissional dos Promotores de Justiça do Meio Ambiente, através da 

realização de cursos, palestras, seminários e congressos; 

 

j) atuação intensificada nas desapropriações ambientais, coibindo abusos e distorções 

geradores de indenizações extravagantes e ilícitas, colocando em risco a proteção efetiva do 

meio ambiente por parte do Estado; 

 

l) integração das áreas cível e criminal, tendo em conta as disposições da Lei nº 9.605/98, 

claramente voltadas para a recuperação do dano ambiental. 

 

7) Metas gerais: 

 

a) defesa do ordenamento jurídico ambiental através do combate à edição de normas 

contrárias à legislação ambiental; 

 

b) exigência do respeito, pelos órgãos públicos, dos princípios e limites a que se refere o 

Código Florestal (Lei nº 4.771/65), no licenciamento de obras, empreendimentos e atividades 

compreendidas nos perímetros urbanos; 

 

c) exigência de que a recomposição da cobertura florestal seja efetivada com a utilização 

exclusiva de essências nativas, em caráter heterogêneo, respeitada a biodiversidade regional. 

 

 X - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA   

 

1) Educação: 
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a) fiscalizar a oferta de atendimento educacional especializado e gratuito, nos 

estabelecimentos públicos de ensino, que deverá abranger a educação infantil, o ensino 

fundamental e médio, a habilitação e a reabilitação profissional; 

 

b) garantir o acesso de alunos portadores de deficiência às dependências escolares, bem 

como aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive material escolar, merenda 

escolar e bolsa de estudos; 

 

c) garantir a matrícula em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de 

ensino de pessoas portadoras de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular. 

 

2) Saúde: 

 

a) fiscalizar a realização precoce de exames e diagnósticos que visem a detectar doenças do 

metabolismo; 

 

b) garantir o acesso das pessoas portadoras de deficiência aos estabelecimentos de saúde 

públicos e privados, bem como seu adequado tratamento. 

 

3) Trabalho: garantir a efetivação da reserva de mercado de trabalho destinada às pessoas 

portadoras de deficiência nos concursos públicos e no setor privado. 

 

4) Edificações e transporte:  

 

a) fiscalização do cumprimento das normas que garantam a funcionalidade das edificações, 

mobiliários, vias públicas, logradouros e meios de transporte coletivo, com a remoção dos 

óbices às pessoas portadoras de deficiência. 

 

b) garantir o acesso das pessoas portadoras de deficiência aos prédios públicos. 

 

5) Integração Social: 

 

a) fomentar a criação, funcionamento eficaz e aperfeiçoamento dos conselhos da pessoa 

portadora de deficiência, visando à implementação da Política Nacional para a Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência (Lei nº 7853/89 e Decreto nº 14/93); 
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b) exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abriguem pessoas portadoras de 

deficiência, tais como hospitais, asilos, casas de repouso, clínicas, pensionatos e 

hospedagens, promovendo a defesa dos direitos fundamentais dessas pessoas (artigo 97, 

inciso I, da Constituição do Estado de São Paulo) e sua integração social; 

 

c) intensificar os contatos com as entidades de atendimento e representativas das pessoas 

portadoras de deficiência; 

 

d) tratar as questões de qualidade, quantidade e adequação dos produtos e serviços 

destinados às pessoas portadoras de deficiência do ponto de vista das relações de consumo. 

 

 

 
 
 
Publicação em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v. 110, n.3, p.14-15, de 5 de janeiro de 2000. 
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