Direitos garantidos
O que é o Ministério

situações em que o MP pode ajudar você

Público (MP)
Órgão responsável por garantir os direitos
do cidadão previstos em lei, que são: direito a
saúde, educação, segurança e vida.
o que faz
Saber se estes direitos estão sendo respeitados e cobrar das autoridades o cumprimento da lei.

l

Como falar com o MP
Por telefone

Na sede do Ministério Público da Capital
você consegue o endereço e o telefone do
Ministério Público mais perto de você. O contato é (48) 3229-9000.
l

Pessoalmente

Na maioria dos municípios, para saber os
horários de atendimento você deve procurar
a secretaria do Ministério Público no Fórum.
l

Pela ouvidoria

É o setor responsável por receber denúncias do cidadão.
Telefones: (48) 3229-9306 ou 3229-9088
(entre 13h30min e 17h30min).
E-mail: ouvidoria@mp.sc.gov.br
l

Pela internet
Site: www.mp.sc.gov.br
Youtube:
www.youtube.com/ministeriopublicosc

Twitter: www.twitter.com/mpscnoticiais
Quando o seu direito à
saúde é ameaçado. Você
não consegue consultas,
exames, cirurgias e até
remédios.

quem tem menos de 18
anos de idade.
Quando um candidato
tenta comprar o seu voto
ou praticar outro crime
eleitoral.

Quando os direitos dos
idosos não são respeitados e as ruas, prédios e
calçadas prejudicam a locomoção de pessoas com
algum tipo de deficiência.

Quando a violência chega na sua comunidade.
O promotor de Justiça
também é responsável
pela segurança pública.
Ele fiscaliza a atuação da
polícia, combate o abuso
de autoridade e cobra um
trabalho policial eficiente.

Se a escola não está
preparada para atender
quem tem dificuldades
para caminhar, enxergar,
ouvir e falar. Nesses casos, você deve procurar
o promotor de Justiça da
Cidadania.
Quando faltam vagas
nas escolas. O promotor
de Justiça da Infância e
Juventude trabalha para
garantir os direitos, a segurança e a proteção de

Quando você perceber
que o desenvolvimento da
sua cidade, a cultura e a
natureza estiverem ameaçados. Quem trabalha
para protegê-los é o promotor do Meio Ambiente.
Sempre que descobrir
sinais de mau uso do
dinheiro público. Quando isso acontece, faltam

$

obras e serviços para a
sua comunidade. Neste
caso, podem atuar os promotores de duas áreas:
Moralidade Administrativa (fiscaliza contratos,
licitações e concursos
públicos) e Ordem Tributária (investiga e processa
quem sonega ou frauda
impostos).
Quando desconfiar da
qualidade de produtos,
serviços e alimentos. Este
é um problema tratado
pelo promotor de Justiça
do consumidor. Ele trabalha para que ninguém
seja passado para trás
numa compra ou num
empréstimo e até quando
abastece o carro.
Todos esses direitos
foram garantidos pela
Constituição Federal. Por
isso, o promotor de Justiça da Constitucionali-

