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SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – RELAÇÕES EXTERNAS: 
RESOLUÇÃO Nº 620-PGJ, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009 

(PT. Nº 115.296/09) 
 

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

 

 Estabelece o Plano Geral de Atuação do 
Ministério Público de São Paulo para o ano de 
2010 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no exercício de atribuição que lhe é conferida pelo artigo 98 

da Lei Complementar Estadual nº 734, de 26 de novembro de 1993, resolve: 

Art. 1º Fica estabelecido, nos termos do anexo único desta resolução, já incluídas as 

adaptações próprias, o Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo 

para o ano de 2010. 

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

São Paulo, 17 de dezembro de 2009. 

 

Fernando Grella Vieira 

Procurador-Geral de Justiça 

 

 

 

Anexo único 

(a que se refere o artigo 1º da Resolução nº, de novembro de 2009) 

Plano Geral de Atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo para o ano de 

2010 

 

ÁREA CRIMINAL 

Promotores de Justiça Criminais:  

- Controle dos inquéritos policiais, com análise acurada dos pedidos de dilação de prazo, 

especialmente quando de seu primeiro pleito. Observância das diretrizes estabelecidas no 
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Manual Nacional do Controle Externo da Atividade Policial, do Conselho Nacional dos 

Procuradores-Gerais; 

- Repressão às infrações patrimoniais com uso de violência e grave ameaça; 

- Repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes, buscando atuação integrada com as 

Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude;   

- Repressão a ilícitos penais praticados por agentes públicos, buscando atuação integrada 

com a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, em conformidade com o Aviso 

nº 270/09 – PGJ; 

- Dar efetividade aos institutos protetivos da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), mediante 

sistematização da atuação policial, institucionalizando-se as experiências bem sucedidas; 

- Repressão a infrações cibernéticas, mediante articulação de esforços entre os vários órgãos 

de execução;  

- Zelar pela aplicação da novel legislação processual penal, com ênfase na oralidade e na 

concentração dos atos processuais, de forma a assegurar a efetiva prestação jurisdicional.  

- Prevenção e repressão aos delitos de trânsito, estabelecendo-se atuação conjunta com as 

Polícias Civil e Militar, com a Superintendência da Polícia Técnico-Científica, assim como com 

outros órgãos públicos e com a sociedade civil. Valorização do laudo de exame clínico como 

meio de prova da embriaguez ao volante;  

- Repressão aos crimes contra o meio ambiente, o consumidor, os direitos humanos e a ordem 

urbanística, mediante atuação articulada com as Promotorias de Justiça de Defesa do Meio 

Ambiente, do Consumidor, de Direitos Humanos e de Habitação e Urbanismo; 

- Combate à adulteração de combustíveis, mediante atuação integrada com a Promotoria de 

Justiça do Consumidor e a Promotoria de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal, 

preferencialmente mediante a implementação de programa de atuação integrada, nos termos 

da Resolução 578/09; 

- Repressão aos delitos culposos praticados por profissionais da área de saúde; 

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/Atos/578.pdf
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- Repressão aos crimes contra a dignidade sexual, buscando atuação conjunta com as 

Promotorias da Infância e da Juventude, com ênfase na prevenção das infrações perpetradas 

no seio familiar; 

- Repressão aos jogos de azar (bingos, caça-níqueis, cassinos, dentre outros), garantindo-se 

destinação social e ambientalmente adequada aos bens apreendidos; 

- Repressão à Pirataria, mediante conjugação de esforços com outras Promotorias de Justiça; 

- Aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento das prisões provisórias e definitivas, em 

cumprimento à Resolução Conjunta número 01, do CNJ e CNMP.  

Promotores de Justiça do Júri:  

– Prevenção e repressão de homicídios, através do controle do uso do álcool. Prevenção e 

repressão aos homicídios praticados por agentes públicos e por grupos de extermínio. Zelar 

pela efetiva aplicação da novel legislação processual penal. A atuação na prevenção se dará 

por intermédio da mitigação de conflitos sociais, mediante ação articulada com outros órgãos 

públicos e entidades da sociedade civil. 

Promotores de Justiça de Execuções: 

- Buscar a aproximação com integrantes do GAECO, no sentido de contribuir para a 

efetividade da prevenção e repressão às organizações criminosas que atuam a partir do 

interior de estabelecimentos penitenciários; 

- Fiscalizar o cumprimento dos regimes aberto e semi-aberto, do sursis da pena, da prisão 

albergue domiciliar e do livramento condicional; 

- Aprimorar o acompanhamento das penas restritivas, em especial no que toca aos locais de 

cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade; 

- Fomentar a atuação do Grupo de Trabalho de Execuções Criminais, formulando sugestões 

para a uniformização de entendimentos institucionais referentes à aplicação da Lei 7210/84; 

- Aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento das prisões definitivas e medidas de 

segurança, em cumprimento à Resolução Conjunta número 01, do CNJ e CNMP, inclusive no 
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que toca à habitabilidade dos presídios, articulando-se esforços com a Promotoria de Justiça 

de Direitos Humanos;   

- Manter o contato já estabelecido com os Promotores de Justiça dos núcleos do GAECO, 

com o objetivo de aprimorar os instrumentos de inteligência relativos à execução das penas. 

Promotores de Justiça Criminais com atuação nos JECRIM’s: 

- Controle dos termos circunstanciados, com análise acurada dos pedidos de dilação de prazo, 

especialmente quando de seu primeiro pleito; 

- Ênfase à mediação preconizada na Lei 9.099/95;  

- Atuação integrada com a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, no combate 

às infrações de menor potencial ofensivo previstas na Lei 9.605/98; 

- Zelar pela célere solução das lides, prestigiando-se a legislação vigente. 

Promotorias de Justiça de Repressão à Sonegação Fiscal: 

- Atuação nos crimes contra a ordem tributária, bem como na promoção de ação civil pública 

tendo por objeto ato ou decisão administrativa atentatórios à ordem tributária; 

- Atuação de forma integrada com os setores de inteligência da Secretaria da Fazenda do 

Estado de São Paulo.  

GAERPA:  

- Atuação no combate ao tráfico ilícito de entorpecentes e encaminhamento de informações 

para atuação dos promotores criminais e GECEP; 

- Integração com as Promotorias da Infância e da Juventude, para prevenção e repressão ao 

consumo de drogas por crianças e adolescentes; 

 - Contato e atuação conjunta com órgãos da sociedade civil dedicados à prevenção do uso 

de drogas e recuperação de viciados. 
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GECEP:  

- Atuação preventiva voltada ao aprimoramento das rotinas e procedimentos de trabalho da 

polícia judiciária, tendo como norte os valores da celeridade e eficácia;  

- Atuação no combate às infrações penais praticadas no exercício de atividade de polícia 

judiciária, com ênfase nos delitos de corrupção e peculato; 

- Fiscalização dos bens apreendidos e de sua custódia por agentes públicos e particulares; 

- Atuação integrada com outros órgãos de execução, inclusive de segunda instância, e 

participação, sempre que possível, nas reuniões das Promotorias de Justiça Criminais, nas 

Procuradorias de Justiça Criminais, de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, 

Cíveis e de Interesses Difusos e Coletivos.  

GEDEC: 

- Atuação em feitos que tenham por objeto a recuperação de ativos, bem como combate à 

formação de cartéis, crime de lavagem de capitais (Lei nº 9.613/98 e alterações posteriores) 

e relativos à ordem econômica, excluídos os delitos contra as relações de consumo da Lei nº 

8.137/90, nos moldes da Resolução nº 554/08-PGJ; 

- Atuação integrada com outros órgãos de execução, inclusive de Segunda Instância, e 

participação, sempre que possível, nas reuniões das Promotorias de Justiça Criminais, nas 

Procuradorias de Justiça Criminais, de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, 

Cíveis e de Interesses Difusos e Coletivos. 

GAECO:  

- Consideram-se metas prioritárias a prevenção e repressão aos ilícitos abaixo elencados, 

desde que praticados por organizações criminosas:  

* Combate ao narcotráfico, com ênfase na repressão à venda e ao porte de crack, além dos 

demais entorpecentes destinados ao consumo por crianças e adolescentes, em atuação 

conjunta, quando possível, com as Promotorias de Justiça da Infância e da Juventude; 

* Combate aos crimes contra a administração pública atuando, quando possível, 

conjuntamente com a Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social;  

http://biblioteca.mpsp.mp.br/PHL_IMG/ATOS/554.pdf
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* Combate aos crimes contra a ordem tributária, conjuntamente com a Promotoria de Justiça 

de Repressão à Sonegação Fiscal; 

* Combate aos crimes de lavagem de capitais, ressalvadas, na Capital, as atribuições do 

GEDEC; 

* Combate ao furto, roubo e receptação de cargas; 

* Combate às facções criminosas de presídios; 

* Combate aos crimes ligados à adulteração e comercialização de combustíveis, em 

integração com as Promotorias de Justiça do Consumidor; 

* Combate aos crimes contra a dignidade sexual; 

* Combate aos crimes praticados com exploração de recursos da rede mundial de 

computadores; 

- Com o objetivo de fortalecer os laços entre os vários Ministérios Públicos da República 

Federativa do Brasil, em torno de demandas consideradas institucionais, promover perene 

contato com o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), 

compartilhando informações e transformando-as em conhecimento a ser utilizado em 

benefício da sociedade; 

- Buscando a consecução de seu objetivo, o GAECO poderá promover esforços para 

realização de cooperação jurídica internacional, interagindo com organismos de inteligência; 

- Atuação conjunta com a Segunda Instância do Ministério Público, com o objetivo de fornecer 

elementos de prova que facilitem o acompanhamento dos casos em fase de recurso por parte 

dos Procuradores de Justiça; 

- O GAECO poderá atuar em feitos que apurem ilícitos de outra natureza, de investigação 

complexa, especial gravidade e notória repercussão social, ainda que não cometidos por 

membros de organizações criminosas, em obediência à Resolução número 13, do CNMP;  

- A atuação do GAECO, em quaisquer dos objetos acima definidos, deverá contemplar a 

utilização de medidas assecuratórias. 

ÁREA CÍVEL E DE TUTELA COLETIVA 
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DIREITOS HUMANOS e SAÚDE PÚBLICA 

DIREITOS HUMANOS (Pessoa com deficiência, Idoso, Inclusão Social) 

1 Serviços de relevância pública. 

1.1. Organização do sistema de garantia de direitos: fortalecimento e estruturação dos 

conselhos municipais, estadual, e das regiões metropolitanas: assistência, saúde, educação, 

direitos humanos, idoso, mulher, pessoa com deficiência e étnicos. 

1.2. Políticas públicas de atendimento: prioridade e condições de sua acessibilidade aos 

serviços públicos e privados; especialmente sobre a mobilidade urbana (idosa – pessoa com 

deficiência). 

1.3. Atenção às políticas e serviços de assistência sociais, em especial moradores em 

situação de rua: análise da demanda e dos equipamentos sociais oferecidos, abordagens e 

formas de promoção e inclusão sociais. 

1.4.     Adoção de medidas para redução de acidentes e violência no trânsito, em rodovias e 

estradas inclusive. 

2 Pessoa idosa. Fiscalização e aperfeiçoamento das entidades de longa permanência, 

com atenção a prioridade da convivência familiar, dos eventuais contratos de prestação de 

serviço e para que a vigilância sanitária exerça suas atribuições legais; verificar a correção na 

destinação de recursos dos idosos entregues a estas entidades e as condições de 

acomodação e tratamento dos acolhidos, além de eventuais recursos públicos. 

3 Pessoa com deficiência: 

3.1. Educação inclusiva. 

3.2. Política pública de órtese e prótese: fila única.  

4 Inclusão social: 

4.1. Habitabilidade dos presídios: análise das condições físicas e de funcionamento das 

unidades prisionais, com especial combate às causas de violação dos direitos fundamentais 

da pessoa presa. 
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4.2. Combate a todas as formas de preconceito, discriminação; fomentar a Educação e 

ampliação da inserção da temática dos direitos humanos na sociedade, observando as 

minorias vulneráveis, respeitando a diversidade de idade, sexo, etnia, raça, deficiência, 

orientação sexual, religião, limitação funcional e área de atuação. 

4.3. Desenvolvimento do sistema de proteção social introduzido pela Lei 11.340 de 07 de 

agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), em especial: centros de atendimento integral e 

multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica 

e familiar; casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de 

violência doméstica e familiar; delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde 

e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar; programas e campanhas de enfrentamento da violência 

doméstica e familiar; centros de educação e de reabilitação para os agressores. 

SAÚDE PÚBLICA 

1. Acompanhamento e indução das políticas públicas de saúde mental, em especial a 

implementação de CAPS – Centros de Atenção Psicossocial (CAPS I, III e III; CAPSi II - 

atendimento de crianças e adolescentes; e CAPSad II – atendimento de dependência química 

– álcool e drogas), residências terapêuticas e centros de convivência em quantidade suficiente 

para atender a demanda da população da região, nas condições adequadas determinadas 

pela legislação (estrutura, profissionais, etc.), além da instalação de leitos em Hospitais Gerais 

para uma excepcional medida de internação psiquiátrica. 

2. Fiscalização de hospitais e outras unidades de saúde, com objetivo de apurar as 

condições de atendimento dos usuários, considerando-se notadamente a necessidade de 

instalação e o funcionamento regular da obrigatória CCIH – Comissão de Controle de 

Infecções Hospitalares e a implementação do PCIH – Programa de Controle de Infecções 

Hospitalares, da regularização de plantão médico 24 horas por dia (especialmente em relação 

à área de psiquiatria) e das vagas das UTI – Unidade de Terapia Intensiva e CTI – Centro de 

Terapia Intensiva. 

3. Promoção de medidas para o fortalecimento dos Conselhos Estadual e Municipal de 

Saúde, em especial no controle das políticas públicas locais de saúde e da qualidade do 

atendimento e serviços prestados pelo SUS. 
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4. Fiscalização da denominada terceirização das ações e serviços de saúde, em qualquer 

uma de suas modalidades (auxílios, subvenções e contribuições; Convênios; Termos de 

Parceria e Contratos de Gestão), atentando para os princípios, diretrizes e regras de direito 

público que informam o SUS – Sistema Único de Saúde - e a qualidade do atendimento da 

população (análise das cláusulas do acordo/convênio e das metas propostas). 

MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

  URBANISMO 

1. Regularização fundiária de  núcleos habitacionais ocupados preponderantemente por 

população de baixa renda. 

2. Promoção de medidas objetivando as adequações urbanísticas, ambientais e 

registrárias das ocupações urbanas consolidadas. 

3. Zelar pelo efetivo cumprimento de termos de ajustamento e conduta e de sentenças 

de ações civis públicas que tenham fixado a obrigação de regularização dos núcleos 

habitacionais. 

Plano Diretor e Zoneamento: 

1. Acompanhamento e indução da implantação dos Planos Diretores Municipais. 

2. Analisar os aspectos formais e a adequação, do ponto de vista técnico, dos Planos 

Diretores Municipais, se necessário efetuando gestões junto às Prefeituras Municipais para 

revisão dos mesmos, assegurada a participação popular.  

3. Verificar a conformidade dos usos e ocupações do solo com o Plano Diretor de cada 

município, tomando as providências cabíveis, se o caso.  

Áreas institucionais: 

1. Promoção de medidas preventivas e repressivas em relação às ocupações irregulares 

de áreas institucionais. 

2. Atuação judicial e extrajudicial tendente a promover o efetivo cumprimento das funções 

das áreas institucionais dos parcelamentos de solo urbano. 
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MEIO AMBIENTE 

 Saneamento Básico 

1. Coleta, afastamento e tratamento de esgoto: Combate à ausência ou ineficácia do 

sistema de coleta, afastamento e tratamento de esgotos, coibindo-se o lançamento de esgotos 

domésticos e efluentes industriais “in natura” ou sem o necessário tratamento sobre os cursos 

d’água. 

1.1 Ações específicas: 

a) Em relação à SABESP/Órgão Municipal: informações quanto à porcentagem de esgoto 

doméstico coletado e tratado no município e o plano para execução completa das obras 

necessárias à coleta e ao tratamento. 

b) Em relação à CETESB: solicitação de informações quanto ao tratamento dos efluentes 

industriais no Município. 

c) Em relação ao Município: solicitação de informações quanto à existência de plano 

diretor de coleta e tratamento de esgotos domésticos e industriais no município. 

d) Em relação aos Comitês de bacias hidrográficas: Solicitação de informações sobre a 

gestão da Bacia Hidrográfica respectiva.  

1.2 Aterro sanitário: Análise da adequada destinação dos resíduos sólidos, combatendo-

se os “lixões” e aterros considerados inadequados, observando-se, dentre outras questões, a 

eficiência e abrangência dos programas de coleta seletiva. 

1.2.1.a. Ações específicas: 

a) Em relação à CETESB: informações atualizadas e pareceres técnicos sobre a área 

degradada, considerando o histórico da atividade e a situação atual, os resíduos dispostos, 

os meios impactados, os contaminantes, as ações emergenciais e de controle, os riscos 

envolvidos e o processo de remediação; cópias de eventuais licenças concedidas, dos autos 

de infração lavrados com as exigências formuladas e dos pareceres técnicos de análise sobre 

o cumprimento das exigências e sobre dos relatórios, projetos, monitoramentos, serviços e 

obras apresentados ou realizados pelo interessado. 
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b) Em relação à Vigilância Sanitária: solicitação de diagnóstico sobre o consumo de água 

subterrânea ou de águas superficiais do entorno da área contaminada e providências 

efetuadas. 

c) Em relação à Prefeitura: solicitação de cópias de licenças pertinentes (quando for o 

caso). 

d) Em relação ao Interessado: relatórios de investigação, análise de risco, 

monitoramentos e projeto de remediação com respectivo cronograma físico-financeiro, 

destacando as ações emergenciais. 

1.2.1.b Em caso de inadequação ou implantação de aterro sanitário, observar, se o caso, as 

seguintes providências: 

a) Em relação à CETESB: solicitação de informação atualizada e de pareceres técnicos 

sobre o aterro, considerando os materiais e técnicas empregados, as eventuais 

desconformidades com os riscos envolvidos. Solicitação de cópias: a) das licenças 

concedidas; b) de eventuais autos de infração lavrados com as exigências formuladas e dos 

respectivos pareceres técnicos de análise sobre o cumprimento das exigências de eventuais 

autos de infração lavrados; c) de todas as manifestações técnicas, pareceres conclusivos 

emitidos no licenciamento (inclusive pelos órgãos atualmente incorporados pela CETESB, se 

o caso), bem como eventual deliberação final pelo CONSEMA; d) dos relatórios, projetos, 

serviços e obras apresentados ou realizados pelo interessado (incluindo o plano de trabalho 

e eventual termo de referência). 

b) Em relação á Prefeitura: Solicitação de cópias das licenças eventualmente concedidas, 

bem como informações quanto à existência de programa de coleta seletiva, inclusive quanto 

à sua abrangência. 

c) Em relação ao representado: Solicitação de cópia de EIA/RIMA ou RAP e de Plano de 

Encerramento aprovados, bem como dos relatórios de monitoramentos. Solicitação de 

relatórios de investigação, análise de risco, monitoramento e projeto de remediação, com 

respectivo cronograma físico-financeiro, destacando as ações emergenciais (caso haja 

indícios ou constatação de contaminação da água subterrânea ou superficial). 

Áreas de preservação permanente e reserva legal: 

1. Prevenção, repressão e reparação de danos às Áreas de Preservação Permanente. 
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1.1. Ações específicas: 

a) Verificação da existência de mapeamento ambiental das áreas de preservação 

permanente e/ou a possibilidade de exigi-lo, com vistas à identificação das intervenções 

nessas áreas e à efetiva prevenção e reparação dos danos ambientais. 

b) Atuação de forma integrada com os órgãos ambientais, desde que possível, e com os 

demais Promotores de Justiça do Meio Ambiente da Bacia, de modo a estabelecer 

entendimentos uniformes no tocante à prevenção, repressão e reparação dos danos 

ambientais em tais áreas. 

2 Exigência da averbação e efetiva implantação das áreas de reserva legal nas 

propriedades rurais. 

2.1. Ações específicas: 

a) Junto ao(s) Cartório(s) de Registro de Imóvel(is), após a seleção de áreas prioritárias, 

solicitar informações quanto à existência de averbação da reserva legal. Em seguida, 

programar cronograma, se possível com os órgãos ambientais, no sentido de fiscalizar ou 

identificar imóveis rurais que não tenham as áreas de reserva legal implantadas ou em 

implantação.  

3. Análise da implementação e efetividade de propostas da Administração Pública 

para a redução de emissão de Gases de Efeito Estufa.   

3.1. Acompanhamento e indução da implementação de metas e projetos da Administração 

Pública para a redução de emissão de gases de efeito estufa dos Planos Diretores Municipais. 

3.1.1 Ações específicas: 

 Encaminhar ofício à Administração Pública Municipal para coleta de informações 

quanto à existência de metas específicas e respectiva implementação de tais metas no 

tocante à redução de emissão de Gases de Efeito Estufa. 

INFÂNCIA E JUVENTUDE 

 Na avaliação do acolhimento institucional (abrigamento)  e do direito à 

convivência familiar e comunitária, sugere: 
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1. Monitorar os trabalhos para implantação das diretrizes do Plano Nacional de 

Promoção, Defesa e Garantia do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar 

e Comunitária, mediante: 

solicitação de estudo social prévio ao acolhimento, com avaliação multidisciplinar em prazo 

curto; 

identificação e busca da família extensiva; 

reconhecimento de mudanças das configurações das famílias; 

relevo do papel das redes familiares e comunitários de apoio; 

aumento dos núcleos de relacionamento, em especial espaços sociais, instituições. 

2. Buscar a efetiva intervenção e articulação de políticas públicas (habitação, saúde, 

escolarização, segurança, geração de renda, superação da violência geracional e 

transgeracional), para que crianças, adolescentes e famílias possam superar as 

circunstâncias vulnerabilidade. 

3 Exigir a qualificação das atividades do Conselho Tutelar para estabelecer fluxos de 

trabalho com os serviços públicos, visando a pronta e eficiente avaliação quanto à efetiva 

necessidade de acolhimento institucional. 

4. Zelar pela adequada fiscalização dos locais de acolhimento institucional, avaliando: 

   a existência de planos individuais de atendimento para as crianças e adolescentes 

abrigados, que devem contar com a efetiva participação destes e de seus familiares na sua 

construção; 

   a capacitação da equipe técnica dos locais de acolhimento para fortalecimento da família 

de origem, visando a reintegração; 

   o envolvimento das crianças e adolescentes com a comunidade; 

   a existência de plano para estimular a autonomia do adolescente e jovem acolhido; 

   a adequada qualificação de funcionários e dirigentes;  
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   a integração dos locais de acolhimento com os serviços da comunidade. 

5. Garantir que o acolhimento institucional excepcional, sem autorização judicial, seja 

tomado somente em circunstâncias específicas como: abuso e violência; não localização de 

pais ou responsáveis; não localização de qualquer integrante de família estendida; ou situação 

nas quais pais ou responsáveis estejam em situação de incapacidade momentânea para o 

exercício do poder familiar. 

6. Atentar à necessidade da tomada de medida judicial, que pode ter a natureza cautelar, 

quando criança ou adolescente seja colocado em local de acolhimento institucional de forma 

excepcional, como preparação para perda ou suspensão do poder familiar ou colocação em 

família substituta/extensiva, mas com fundamento no restabelecimento do vínculo familiar. 

7. Exigir a elaboração do plano individual de atendimento, avaliando a necessidade ou 

não de destituição do poder familiar quanto aos casos em andamento de crianças e 

adolescentes em situação de acolhimento. 

8. Cobrar a elaboração e execução do plano individual de atendimento que deve ter como 

meta principal o desacolhimento no prazo de seis meses, realizado pela equipe técnica do 

serviço de acolhimento com a participação dos serviços públicos de apoio, especialmente: 

saúde, educação, assistência social, habitação, cultura, esportes. 

9. Avaliar a necessidade de pedido judicial para reintegração familiar quando o 

acolhimento realizado não seja necessário. 

10. Zelar pelo cumprimento das demais exigências dos arts. 92 e 94 do ECA; 

11. Atentar aos prazos de conclusão e efetiva periodicidade da avaliação da criança ou 

adolescente acolhido, a cada seis meses e máximo de dois anos, para reinserção na família 

de origem ou propositura de eventual destituição do poder familiar, visando a colocação em 

família substituta. 

 Na avaliação da situação de crianças e adolescentes envolvidos com drogadição 

e alcoolismo sugere: 

1. Cobrar a estrutura e qualificação de serviços públicos adequados ao tratamento de 

crianças e adolescentes usuários de álcool e outras drogas como CAPS (centro de atenção 

psicossocial); CAPSad (álcool e drogas); CAPSi (infantil) e outros serviços de apoio. 
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2. Avaliar as políticas e órgãos públicos responsáveis disponíveis no município, bem 

como as competências e deveres de cada um, em especial: 

a) serviços hospitalares de referência para atenção integral aos usuários (SHR-ad) nos 

termos da Portaria MS nº 1612 de 09/09/2005. 

b) políticas públicas específicas para população infanto juvenil, com fundamento no 

Serviço Único de Saúde (SUS) e Portaria 2.197, de 14/10/2004 MS;. 

c) centros de atenção psicossocial álcool e outras drogas – CAPSad. 

d) aplicação da Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde/Ministério da Saúde nº 384, 

de 05/07/05, para potencializar a atenção a dependentes em municípios de pequeno porte, e 

considerando a urgência na ampliação da oferta de atendimentos para dependentes de álcool 

e outras drogas, autoriza os Centros de Atenção Psicossocial I – CAPS I a realizarem 

procedimentos de atenção a usuários de álcool e outras drogas. 

e) internações hospitalares: atenção hospitalar a casos graves de dependência em 

situações de urgência/emergência e de internações de curta duração que se fizerem 

necessárias. 

f) aplicação da Portaria do Ministério da Saúde nº 2.197, de 14/10/2004 que disciplina a 

atenção hospitalar de referência e define que os Serviços Hospitalares de Referência para a 

Atenção Integral aos Usuários de Álcool e outra Drogas – SHR-ad serão instalados em 

Hospitais Gerais.  

g) rede de suporte social – conforme Portaria do Ministério da Saúde nº 2.197, de 

14/10/2004. 

3. Velar pela qualificação dos trabalhos para implantação das diretrizes da Política 

Nacional de Atenção Integral a Usuários de Álcool e Outras Drogas. 

4. Atentar à provisoriedade da internação de usuários de álcool e drogas em 

estabelecimento psiquiátrico quando seja necessário, cumprindo os requisitos legais. 

5. Verificar a regularidade dos estabelecimentos  que executam serviços de atenção a 

pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias psicoativas, segundo 
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modelo psicossocial, também conhecidos como Comunidades Terapêuticas (Resolução RDC 

Nº 101, de 30/05/01).  

6. Cobrar a estruturação de trabalho de suporte com redes familiares e comunitárias de 

apoio da criança ou adolescente envolvido com alcoolismo e drogadição, a partir de 

informações dos serviços de saúde, educação, assistência social, fundamentados em 

relatórios propositivos. 

7. Solicitar o mapeamento e utilização dos locais de internação para desintoxicação/ 

tratamento, evitando a simples internação psiquiátrica. 

8. Exigir a criação de leitos e serviços de atenção integral a crianças e adolescentes 

usuários de álcool e outras drogas e suas famílias. 

9. Cobrar políticas públicas que tratem aspectos como esclarecimento, levantamento de 

demanda, identificação de redes locais, serviços de tratamento, previsão orçamentária, 

repressão ao uso de álcool e outras drogas. 

10. Estimular a estruturação e qualificação das atividades do Conselho Municipal de 

Políticas sobre Drogas. 

11. Concorrer parar a estruturação e fortalecimento de uma rede de suporte, ainda que 

comunitária, integrada e associada à rede de serviços de saúde e assistência social, com foco 

na reabilitação e reintegração social dos usuários. 

12. Cobrar a aplicação da política de redução de danos causados pelo uso abusivo de 

drogas lícitas e ilícitas quando seja o caso. 

13. Estimular a criação de redes flexíveis de cuidado que devem trabalhar em consonância 

com equipamentos de saúde e suporte social para inclusão e exclusão de novos serviços e 

formas de cuidado. 

14. Reforçar o papel de articulação dos Conselhos de Saúde, que devem trabalhar de 

forma integrada com os Conselhos de Direitos da Infância, Assistência Social e de Políticas 

sobre drogas; 

CONSUMIDOR 
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 Planos de Saúde: 

1. Combater os reajustes abusivos em geral, que ocorrem aos planos de saúde firmados 

anteriormente à Lei nº. 9.656/98, e especificamente o reajuste abusivo por mudança de faixa 

etária (consumidores idosos), zelando pela aplicação do artigo 15, § 3º, do Estatuto do Idoso, 

a todos os contratos (mesmo àqueles firmados anteriormente à entrada em vigor do Estatuto, 

sob a afirmação de retroatividade da lei que traz matéria de ordem pública e aplicabilidade 

imediata). 

2. Combater efetivamente a migração forçada de plano de saúde individual para coletivo, 

ou a oferta exclusiva de plano de saúde coletivo, que têm por finalidade, às operadoras, a 

subtração da fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS; da incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, e permitir o reajuste abusivo de mensalidades em 

índices de sinistralidade. 

3. Combater a ausência injustificada de cobertura. 

4. Combater efetivamente o descredenciamento imotivado e arbitrário de médicos, 

hospitais e serviços de laboratórios, sem comunicação prévia ao consumidor, e sem que 

outros serviços similares sejam dispensados, em substituição. 

5. Combater as rescisões unilaterais dos contratos, injustificadamente, pelas operadoras 

de planos de saúde. 

6. Combater as cláusulas abusivas existentes nos contratos de planos de saúde 

individuais e coletivos de forma geral.  

Prestação de Serviços Públicos Essenciais – Concessionárias ou Permissionárias:  

1 Identificar na Comarca, dentre os diversos serviços públicos essenciais: a) telefonia 

(fixa e móvel);  b) energia elétrica; c) água e esgoto; d) transporte coletivo; e) pedágio. 

Combater as várias práticas abusivas, entre as quais destacam-se:  

A cobrança abusiva, indevida e constrangedora; 

O corte do fornecimento e imposição de multa – confissão de dívida; 

A falta de atendimento presencial; 
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A precariedade do atendimento em geral; 

A falta de segurança da contratação. 

2. Exigir o efetivo cumprimento do Decreto 6.523, de 31 de julho de 2008, regulamentado 

pela Portaria nº. 2.014, de 13 de outubro de 2008, que fixa normas gerais sobre o serviço de 

atendimento ao consumidor (SAC). 

3. Enfrentar as crescentes inscrições do nome dos consumidores inadimplentes – 

clientes das concessionárias ou permissionárias de serviços públicos em geral -, em cadastros 

negativos de crédito, bem como a ameaça de inscrição do nome dos consumidores em tais 

cadastros, como forma de constranger ao pagamento. 

4. Enfrentar as alegadas fraudes de medidores de consumo de energia elétrica e água, 

pelos fornecedores, sem o necessário direito de defesa ao consumidor, que geram a cobrança 

indevida e constrangedora, a confissão de dívida e o corte do fornecimento. 

5. Combater as habilitações fraudulentas e indevidas de linhas telefônicas fixas e móveis, 

sem as necessárias cautelas por parte das operadoras com a identificação segura do 

solicitante. 

6. Enfrentar efetivamente a prestação de serviço de transporte público, que não guarda 

a qualidade e segurança que dele se espera. 

7. Analisar as instalações de praças de pedágio pelas Rodovias de todo o Estado e 

implantação do sistema de cobrança, com vistas a evitar cobranças abusivas em trechos onde 

não haja via de acesso alternativa, assim como a própria qualidade da prestação do serviço. 

 Vícios de qualidade e quantidade de produtos e de serviços/Defeito do produto 

ou do serviço:  

1. Combater os vícios de qualidade e/ou quantidade dos diversos produtos e serviços 

colocados à disposição no mercado consumidor, que os tornem impróprios para o consumo 

ou que lhes diminuam o valor. 

2. Atentar principalmente para os produtos de gênero alimentício. 
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3. Combater efetivamente as adulterações de combustível, utilizando-se inclusive, e se o 

caso, do Termo de Cooperação Técnica firmado em 16 de setembro de 2009 entre o Ministério 

Público do Estado de São Paulo, a Secretaria Estadual da Fazenda, a Secretaria de Justiça 

e Defesa da Cidadania e a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON-SP. 

4. Combater os defeitos dos produtos e dos serviços, que atinjam a saúde e segurança 

do consumidor. 

5. Verificar e exigir, apurado o defeito, a aplicação do artigo 10, parágrafo 1º, do Código 

de Defesa do Consumidor – “Recall”. 

DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E SOCIAL 

  Nomeações para cargo em comissão: 

1. Combate, em âmbito local, à existência de cargos comissionados com atribuição 

técnica, administrativa e burocrática, e não de chefia, assessoramento e direção, visando a 

cessação da ilegalidade, encaminhando, ainda, representação ao Procurador Geral de Justiça 

para análise da viabilidade do ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei 

municipal face à Constituição do Estado de São Paulo. 

2. Cumprimento do teor da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal. 

3. Legalidade de concurso público, decorrente de verificação de cargos comissionados 

em desvio de finalidade. 

Inovações legislativas no plano municipal: 

 Acompanhamento e identificação de hipóteses, na legislação municipal, de 

representação ao Procurador Geral de Justiça para promoção de ação direta de 

inconstitucionalidade. 

Fiscalização dos repasses públicos ao terceiro setor: ênfase na área da saúde e 

assistência social. 

1. Indução do fortalecimento e acompanhamento da implantação dos Conselhos de 

Políticas Públicas da Comunidade: 
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2. Analisar as fases abaixo, bem como as seguintes modalidades de repasse, atentando-

se para as instruções normativas dos Tribunais de Contas sobre o assunto:  

2.1. Fases: 

2.1.1. Planejamento: momento em que o Poder Público realiza o diagnóstico do problema e 

aprova destinação de recursos públicos às ações governamentais que serão realizadas pelo 

terceiro setor (avaliação dos custos, participação dos conselhos municipais na avaliação das 

demandas, peças de planejamento-PPA/LDO/LOA); 

2.1.2. Execução e controle do repasse público (escolha da entidades, composição estatutária 

das entidades beneficiadas, natureza do vínculo com o poder público, possibilidade legal de 

celebração de ajustes, legalidade dos desembolsos, regulamento para contratação de obras, 

serviços e compras); 

2.1.3. Avaliação, pelo Poder Público, dos resultados alcançados em relação às metas 

propostas (prestação de contas das entidades ao Poder Público, quanto aos resultados, 

metas, indicadores de produtividade, eficiência); 

2.2. Modalidades: 

2.2.1 Contratos de gestão (Lei Federal nº 9637/98);  

2.2.2. Termos de Parceira (Lei Federal nº 9790/99); 

2.2.3. Convênios (Lei Federal nº 8666/93, art. 116); 

2.2.4. Auxílios, subvenções e contribuições (Lei Federal nº 4320/64)    

ÁREA ELEITORAL 

No âmbito de atuação das Promotorias de Justiça com atribuição eleitoral, tendo em vista que 

na forma da Constituição Federal, incumbe aos Promotores de Justiça Eleitorais o zelo por 

um processo eleitoral escorreito, com igualdade de condições entre os postulantes, são 

indicadas como prioridade a apuração, fiscalização e combate, através das medidas judiciais 

cabíveis, da propaganda eleitoral irregular, da captação ilegal do voto, do abuso do poder 

econômico, do uso indevido da máquina administrativa em prol de determinados candidatos, 

bem como: 
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1) apuração e combate aos crimes eleitorais, notadamente aos de inscrição fraudulenta de 

eleitor (artigo 289 do Código Eleitoral); corrupção eleitoral (artigo 299 do Código Eleitoral); 

coação no curso do processo eleitoral, em suas várias formas (artigos 300 e 301 do Código 

Eleitoral); fraude no processo de votação (artigo 309 do Código Eleitoral); quebra do sigilo do 

voto (artigo 312 do Código Eleitoral), fraude no processo de apuração eleitoral (artigo 315 do 

Código Eleitoral); violação do sigilo da urna (artigo 317 do Código Eleitoral); destruição, 

supressão e ocultação de urna (artigo 339 do Código Eleitoral); falsidade material eleitoral 

(artigos 348 e 349 do Código Eleitoral), e falsidade ideológica eleitoral (artigo 350 do Código 

Eleitoral).  

2) acompanhamento rigoroso da prestação de contas por parte dos partidos políticos, das 

coligações e dos candidatos, estabelecendo eventual conexão entre doadores de campanha 

e contratos celebrados por estes com a Administração Pública. Para tanto, haverá 

interlocução permanente com as Promotorias do Patrimônio Público. 

3) fiscalização conjunta com a Procuradoria Regional Eleitoral do direcionamento das verbas 

oriundas do fundo partidário; 

4) elaboração de proposta legislativa, por parte dos Promotores de Justiça Eleitorais do 

Estado de São Paulo, visando à criação de novos tipos penais em matéria eleitoral, bem como 

a supressão de outros; 

5) elaboração de proposta legislativa, por parte dos Promotores de Justiça Eleitorais do 

Estado de São Paulo, buscando o aprimoramento do processo penal eleitoral; 

6) criação e implantação de rede de atuação integrada dos Promotores Eleitorais, para o 

desenvolvimento de teses e metas comuns, observadas as necessidades e peculiaridades 

regionais.  
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