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O que está sendo feito?
1. Audiência discute transparência dos gastos 
públicos destinados ao combate à pandemia

A transparência dos gastos públicos 
destinados ao combate à covid-19 foi tema
de reunião realizada nesta quarta-feira 
(12) pela Comissão Externa da Câmara 
dos Deputados que acompanha a 
epidemia. Representando a Câmara de 
Direitos Sociais e Fiscalização de Atos 
Administrativos em Geral do MPF (1CCR),

o procurador da República Edilson Vitorelli defendeu a criação de 
mecanismos de rastreabilidade dos recursos federais repassados a estados 
e municípios para ações de saúde, de forma a monitorá-los e verificar a 
eficácia de seu uso. Também defendeu a criação de um site que permita a 
comparação de preços em compras públicas. 

No encontro, Vitorelli apresentou o trabalho do MP no combate ao 
coronavírus. Ele explicou que uma das primeiras ações foi a criação do 
Gabinete Integrado de Acompanhamento da Epidemia de Covid-19 (Giac), 
ainda em março, para coordenar a atuação dos MPs Federal e Estaduais e 
direcionar os esforços para ações preventivas e resolutivas. O Giac 
estabeleceu uma rede nacional de membros focalizadores, de modo a 
facilitar o fluxo de informações, a interlocução com outros órgãos e a 
articulação de ações. Também criou um site, para reunir todos os dados. Os 
MPs atuaram para destinar recursos para enfrentamento da pandemia, além 
de monitorar ações judiciais e o uso das verbas. Leia mais. 

 

2. Falta de repasses a hospitais filantrópicos e 
Santas Casas é tema de reunião

O Giac, a Câmara de Direitos Sociais e Fiscalização de Atos Administrativos 
em Geral do MPF (1CCR) e a Comissão de Saúde do Conselho Nacional do 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/covid-19-mpf-defende-criacao-de-mecanismos-para-garantir-rastreabilidade-de-recursos-federais-destinados-a-saude


Ministério Público (CNMP) vão analisar documentação a ser enviada pelo 
Ministério da Saúde sobre a falta de repasses de recursos federais a 
hospitais filantrópicos e Santas Casas para enfrentamento da covid-19. Os 
órgãos vão definir estratégia de atuação coordenada no tema, de modo a 
garantir que a verba já descentralizada chegue de fato às unidades de saúde
e possa ser usada no enfrentamento da pandemia. Esse foi o resultado de 
reunião realizada nessa segunda-feira (10), com representantes do Giac, 
MPF, CNMP e Ministério da Saúde. 

Mais de R$ 2 bilhões em recursos federais já foram destinados a hospitais 
filantrópicos e Santas Casas para o combate à covid-19, por meio da Lei n. 
13.995/20 e de portarias do Ministério. Os recursos vão para estados e 
municípios, que devem repassá-los às unidades de saúde integrantes do 
Sistema Único de Saúde. No entanto, de acordo com relatório da 
Confederação Brasileira das Misericórdias, muitos hospitais não estão 
recebendo o dinheiro. Assim, o Ministério da Saúde solicitou a reunião, para 
pedir apoio do MP na fiscalização do emprego das verbas.  O relatório da 
Confederação e todos os documentos sobre o assunto serão enviados ao 
Giac, à 1CCR e ao CNMP, para análise e definição de estratégia de 
coordenação, de forma a viabilizar o trabalho conjunto com os membros do 
Ministério Público nas pontas. Leia mais.

 

3. Reunião discute testes da vacina desenvolvida por
empresa chinesa e pelo Instituto Butantã

A Assessoria do Giac acompanhou reunião da Comissão Externa da Câmara
dos Deputados que discutiu a vacina criada por empresa chinesa para a 
covid-19, com pesquisa realizada em parceria com o Instituto Butantã (SP). 
Desenvolvida pela empresa Sinovac, a vacina foi testada nas fases 1 e 2 na 
China. Na fase 3, os testes acontecem no Brasil, com nove mil voluntários de
seis estados brasileiros. Essa etapa deve terminar no fim de setembro. 
Segundo informações do Butantã, se tiver a eficácia demonstrada, a vacina 
estará pronta para registro a partir de outubro. As principais informações 
discutidas na audiência foram compiladas em memória disponível aqui. Além 
disso, os interessados podem acessar o vídeo completo do encontro. 

http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/covid-19-giac-camaras-do-mpf-e-cnmp-discutem-casos-de-falta-de-repasses-a-hospitais-filantropicos-e-santas-casas
https://www.youtube.com/watch?v=3NBHxShuVmY&feature=youtu.be
https://mpfdrive.mpf.mp.br/ssf/s/readFile/share/227907/-4163667138572719502/publicLink/06-08-2020%20A%20VACINA%20EM%20DESENVOLVIMENTO%20NO%20INSTITUTO%20BUTANTAN.pdf


4. Ação conjunta quer suspender reajuste de energia
elétrica no Pará

O MPF, o Ministério Público do Estado do Pará (MP/PA), a Defensoria 
Pública do Estado (DPE) e o Estado do Pará ingressaram, na Justiça 
Federal, com ação civil pública com pedido liminar contra a Equatorial Pará 
Distribuidora de Energia S.A (Celpa S.A) e a Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel). O objetivo é suspender os efeitos da resolução que 
reajustou a tarifa de energia elétrica no Pará. A ação argumenta que o 
reajuste foi autorizado num contexto de grave crise econômica, decorrente 
da pandemia de covid-19, sem considerar o superendividamento das famílias
e o aumento de 11,75% autorizado há dois anos. A medida desconsidera 
também a situação atual de confinamento da população, que fez aumentar o 
consumo de energia residencial. Leia mais.

5. MPT ajuíza ação para garantir a segurança de 
profissionais das unidades de saúde de Goiânia

O Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO) ajuizou ação civil 
pública, com pedido de liminar, em face do Município de Goiânia para 
solucionar o problema da falta de segurança em unidades de saúde da 
capital. Chegaram ao MPT notícias de vários episódios de violência contra 
servidores da saúde, casos que se agravaram em razão da pandemia. A 
ação pede que a administração municipal garanta serviço de segurança para
as unidades de saúde da capital, de forma a cobrir todo o horário de 
expediente dos locais (parcial ou 24 horas). O serviço deve ser prestado por 
pessoas capacitadas na função de vigilância, com treinamento adequado e 
em número suficiente. Leia mais. 

https://www.instagram.com/p/CDzNH8NFruI/?igshid=1glzdr41ebsqa
http://www.mpf.mp.br/pa/sala-de-imprensa/noticias-pa/acao-conjunta-requer-a-suspensao-do-reajuste-de-energia-eletrica

