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Adaptação da estrutura para garantir 
prestação de serviços à população
Reestruturação interna para adaptação às medidas 
de prevenção ao vírus e adoção de protocolos de 
segurança para proteção de membros e servidores

• Promotorias abertas – retorno ao trabalho
presencial em 4 de maio (expediente especial)

• Suporte ao trabalho remoto: ampliação da rede de
acesso à internet – aumento de 70% no link e em
10x a capacidade de acessos remotos simultâneos
(VPNs)

• Incremento no número de videoconferências
realizadas pelo MPCON em 953%

Média mensal antes 
da pandemia

60 audiências/mês

Média neste 
período
572 audiências/mês



Atuação unificada
Estratégias para garantir uma 
atuação integrada capaz de dar 
respostas rápidas

• PAs instaurados em todas as
comarcas para acompanhar a
situação local nos 497 municípios
gaúchos

• Posições institucionais em temas
de grande impacto

• Suporte técnico e jurídico
permanente: questões inéditas e
novos conflitos exigiram diferentes
intervenções
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Centralidade da 
política sanitária
Ao MP não cabe definir a política 
pública, mas, uma vez definida, 
compete à instituição fiscalizar sua 
correta aplicação

Conflito de competências
decretos federais x decretos estaduais 
x decretos municipais

Lockdown e o direito de ir e vir
• Ação Direta de
Inconstitucionalidade em Pelotas
• Reversão em Rosário do Sul –
articulação da Promotoria de Justiça
local
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Mediação de conflitos e 
articulação de soluções
• Participação do MP em comitês de crise,
fóruns de debates e nos Centros de
Operações na capital e interior

• Diálogo permanente com o Governo,
Prefeituras e entidades representativas dos
setores econômicos
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Mediação de conflitos - 
retorno às aulas e ensino remoto
O MP teve papel fundamental  na resolução dos conflitos 
relacionados à educação.

• Participação na definição de protocolos para o ensino
remoto e o retorno às aulas, com emissão de nota técnica
que embasou o decreto estadual.

• Mediação entre Governo do Estado e municípios,
representados pela Famurs, para o retorno das atividades
presenciais nas escolas; esclarecimento sobre a posição do
MP em diversos encontros com as coordenadorias regionais
dos municípios

• Mediação de conflito de decretos estadual e municipal da
capital envolvendo questões sanitárias e de calendário.

EDUCAÇÃO
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Mensalidades escolares
• Mediação exitosa com consenso em relação
à transparência das informações para
redução das mensalidades escolares; não
vinculação do comprovante de matrícula em
novo estabelecimento para rescisão
contratual na educação infantil, com
comunicação aos órgãos de proteção.

Educação infantil e assistência social
• Acordo, homologado pela Justiça em
processos judiciais em andamento (1º e 2º
graus), garantindo manutenção financeira
das instituições parceiras do município de
Porto Alegre e dos empregos, viabilizando a
continuidade do serviço.
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Socioeducativo 
• Articulação para adoção de protocolos de 
segurança em saúde nas unidades de cumprimento 
de medidas socioeducativas
• Criação de grupo para trabalhar superlotação nas 
unidades de medidas socioeducativas em razão do 
limite de capacidade máxima
• Monitoramento dos ingressos e saídas de 
adolescentes no sistema FASE

Proteção
• Monitoramento da lotação das UTIs pediátricas no 
Estado durante a pandemia
• Atuação para garantir o atendimento pelos 
Conselhos Tutelares
• Adoção de protocolos de prevenção à Covid-19 
nas unidades de Acolhimento Institucional

DEFESA DOS DIREITOS DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES
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Do crime para a 
educação
Projeto Alquimia II viabiliza a 
restauração de celulares 
apreendidos em penitenciária e 
distribui para alunos de escolas 
públicas, possibilitando o 
acesso ao ensino remoto até 
que seja possível o retorno às 
aulas presenciais. A iniciativa 
ainda garante destinação 
adequada ao resíduo 
tecnológico.
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SAÚDE E PROTEÇÃO SOCIAL

Resultado da mediação e articulação 
do MP na área da saúde

• Redução da subnotificação de dados

• Qualificação dos sistemas de Regulação
de Leitos de UTIs e de Monitoramento da
Secretaria Estadual da Saúde

• Redistribuição dos medicamentos entre
hospitais

• Racionalização na distribuição de
respiradores

• Negociações para fornecimento de
analgésicos e sedativos
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• Protocolos para contenção dos
surtos em instituições de longa
permanência para idosos – ILPIs

• Fluxos para comunicação de óbitos
e coleta imediata de material para
teste diagnóstico Covid-19

• Articulação com a Secretaria da
Saúde e PGE para regular manejo de
corpos pelas funerárias e os
procedimentos fúnebres. Mais
segurança sanitária e celeridade no
transporte da capital para o interior
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• Orientações para realização de
convenções partidárias, carreatas,
bandeiraços, caminhadas, encontros
ou comícios nas campanhas eleitorais
para as eleições municipais

• Atuação mais integrada em
questões envolvendo população de
rua, com orientações emitidas pelo
Centro de Apoio

• Participação no aprimoramento dos
protocolos do Estado em áreas com
regramentos específicos, como
eventos e treinamentos de diferentes
modalidades esportiva
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Contenção de
surtos em frigoríficos
Esgotadas as tentativas de 
mediação: 

• Assinatura de TACs com empresas

• Plano de retomada gradativa das
atividades aprovado pelo MP e
homologado pela Justiça

• Interdição de dois frigoríficos em
Lajeado (em ACPs ajuizadas pelo
MPRS)
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Violência doméstica
• Cartilha online “Todas e todos pelo distanciamento: 
Covid-19 sem violência contra a mulher”

• Participação no Comitê Interinstitucional de 
Enfrentamento à Violência Contra a Mulher -Projeto 
Agregador

• Qualificação da Rede de Atendimento à Mulher 
Vítima de Violência Doméstica nas diferentes 
comarcas, através de cursos e reuniões online

• Implementação do projeto “Fale Com Elas” em 
diferentes comarcas, a partir piloto desenvolvido na 
Promotoria de Justiça de Combate à Violência 
Doméstica de Porto Alegre

• Divulgação da Campanha “Máscara Roxa”, lançada 
pelo Comitê Gaúcho Eles por Elas / He for She, para 
denúncia de casos de violência em farmácias
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Reversão de 
soltura de presos
• Posição institucional contra soltura
generalizada, defendendo que cada
caso seja analisado individualmente

• Centenas de recursos contra decisões
judiciais

• Investigações de uso de atestado
médico falso para concessão de prisões
domiciliares resultaram na reversão de
solturas, pessoas presas e denunciadas

• MP integra Força-Tarefa que investiga
desvio de R$ 15 milhões da saúde

SEGURANÇA PÚBLICA
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CONSUMIDOR

• Apreensão de álcool em gel sem
procedência e interdição de três
fábricas clandestinas do produto

• Criação de grupo para
integração das ações de
fiscalização e responsabilização
por abusos cometidos

• Atuação em relação à falta de
água, aglomerações em agências
bancárias e no sistema de
transporte coletivo, entre outros
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• Painel desenvolvido para
comparar o valor total de
contratações de cada
município em relação ao valor
recebido da União

• Criação da Força-Tarefa
Covid-19 com atuação em todo
RS para coibir abusos nas
compras públicas de insumos

DEFESA DA PROBIDADE 
ADMINISTRATIVA
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FRBL destinou
R$ 4,9 milhões para
aparelhamento de
30 leitos de UTI
O FRBL também repassou 
R$ 247,5 mil para compra de 
45 mil frascos de álcool glicerinado. 
O produto foi incluído nas cestas 
básicas distribuídas pelo governo 
do Estado às comunidades em 
situação de vulnerabilidade social.
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Destinação de
verbas diversas
• Atuação dos promotores para
equipar hospitais e unidades de
saúde

• Recursos oriundos de TACs,
Fundo de Penas Alternativas,
multas de ACPs, Penas
Pecuniárias da Vara de Execuções
Criminais, entre outros
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x
INSERÇÕES DO MPRS NA MÍDIA

Jornal, Rádio, TV, Site
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Março - 2.531
Abril - 2.601
Maio - 2.656

Junho - 2.785
Julho - 2.112

Agosto - 3.096
Setembro - 2.441
Outubro - 2.592

TOTAL - 20.814
Média mensal - 2.602

Crescimento de 20% em relação ao mesmo período de 2019

Março - 58
Abril - 42
Maio - 36
Junho - 24
Julho - 31
Agosto - 31
Setembro - 54
Outubro - 15

TOTAL - 291
Média mensal - 36
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