
 

 

 

 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA 

pgj@mp.rs.gov.br 

 

Ministério Público – Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80 – Bairro Praia de Belas – 90050-190 – Porto Alegre/RS Fone: (51) 3295-1889. 

OFÍCIO N. 091/2021/GAB/PGJ 

Porto Alegre, 23 de março de 2021. 

A Sua Excelência o Senhor 

EMANUEL HASSEN DE JESUS, 
Presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul - FAMURS,  

Nesta Capital. 

 

Senhor Presidente: 

 

Ao cumprimentá-lo, considerando o recrudescimento da pandemia 

causada pelo NovoCoronavírus (Covid-19) no Estado do Rio Grande do Sul e as medidas 

recentemente estabelecidas pelo Governo do Estado por meio do Decreto Estadual n. 55.799, 

de 21 de março de 2021, o qual permite aos Municpíos adotarem medidas sanitárias 

segmentadas da Bandeira Vermelha constantes do Anexo Único do referido  Decreto, vimos 

por meio deste reiterar o pedido de colaboração e diálogo com essa entidade no enfrentamento 

desta grave crise sanitária.  

 

Para tanto, queremos noticiar que permaneceremos vigilantes e 

intensificaremos a atuação da Instituição para exigir dos gestores públicos a necessidade de 

efetiva fiscalização dos protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo do Estado, em 

especial: 

 

1- Adequação do decreto municipal, em conformidade com o Plano de Distanciamento 

Controlado do Estado do Rio Grande do Sul, previsto nos Decretos Estaduais n. 5.240/20 

(e alterações) e  Decreto 55.799/20, ressaltando que a municipalidade, havendo interesse 

local, somente poderá ser mais restritiva do que a mencionada legislação estadual, 

devendo obedecer aos protocolos da bandeira Preta do Modelo de Distanciamento 

Controlado do Estado do Rio Grande do Sul ou, optando pela cogestão, os protocolos 

previstos na bandeira vermelha, desde que observados todos os requisitos previstos no 

art. 21, paragr. 2º do decreto 55.240/20;  

 

2- Elaboração de Plano de Fiscalização dos Protocolos de Distanciamento Controlado do 

Estado do RS, conforme art. 21, parágrafo 2º, “e”, do Decreto 55.240/20; 

3- Contenção de  aglomerações; 

4- Fiscalização do cumprimento da suspensão das atividades no município entre 20 hs - 5 
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hs, em conformidade com o decreto estadual nº 55.799, observadas as exceções previstas 

na referida norma; 

5- Se adotada a Cogestão, divulgação do conteúdo do plano, dos protocolos e dos pareceres 

técnicos que o embasem, bem como planilha comparativa com os protocolos do Estado, 

no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, conforme parágrafo. 2º, do Art.21, do Decreto 

55.240/20. 

 

Registramos, outrossim, que eventual descumprimento das medidas 

determinadas pelo Modelo de Distanciamento Social Controlado do Estado do Rio Grande do 

Sul, poderá ensejar a supressão administrativa e judicial do Município da cogestão, além da 

responsabilização do gestor municipal por crime de responsabilidade, sem prejuízo de eventual 

sanção criminal (Art. 268 CP), cível e administrativa, bem como perante o Tribunal de Contas 

do Estado, com possíveis multa, glosa e parecer prévio desfavorável às contas, a requerimento 

do Ministério Público de Contas.  

 

Nesse sentido será a orientação institucional aos Promotores de Justiça 

de todo o Estado, cumprindo o Ministério Público com sua missão precípua, que é a defesa do 

interesse público e garantia do bem-estar social, notadamente em situação de grave crise no 

sistema de saúde em decorrência da pandemia causada pela contaminação desenfreada e em 

grande escala pelo novo Coronavírus (COVID-19).   

 

Agradecemos aqui a possibilidade de contarmos com esta respeitada 

entidade para divulgar junto aos gestores municipais, mesma oportunidade em que reforçamos 

que estaremos abertos ao diálogo e empenhados na busca de soluções que minimizem os riscos 

da pandemia e as consequências da necessidade de observância do programa de distanciamento 

controlado.  

 

Ao ensejo, manifestamos honrosas saudações. 

 

 

FABIANO DALLAZEN,     GERALDO COSTA DA CAMINO 

Procurador-Geral de Justiça.                   Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. 

 


		2021-03-23T19:01:21-0300
	Geraldo Costa da Camino




