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Gostaria de remover informações pessoais contidas neste documento que podem me
causar transtornos.

REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS

ção Primária, e acaso ainda não tenha havido a adesão, quais as

providências adotadas pelo Município, com vistas à fazê-lo, bem como a

respectiva previsão; b) se o Município disponibiliza as seguintes ações e
serviços de saúde a nível de Atenção Primária : assistência

prénatal, parto e puerpério; acompanhamento do crescimento e

desenvolvimento infantil; imunização para todas as faixas etárias; ações de

promoção da saúde e prevenção de doenças; tratamento das

intercorrências mais comuns na infância; atendimento das afecções

agudas de maior incidência; acompanhamento de pessoas com doenças

crônicas de alta prevalência; tratamento clínico e cirúrgico de casos de

pequenas urgências ambulatoriais; controle das doenças bucais mais

comuns; suprimento/dispensação dos medicamentos da Farmácia Básica;

ações básicas de vigilância em saúde; bem como se desenvolve ações

voltadas ao controle da tuberculose, da hipertensão arterial, do diabetes

mellitus e eliminação da desnutrição infantil, assim como ações de

promoção da saúde da criança, da mulher, do idoso, e da saúde bucal; c) se

atende às determinações da nova Política Nacional de Atenção
Básica , aprovada pela Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de
setembro de 2017 , a qual tem na Saúde da Família sua estratégia

prioritária para expansão e consolidação da Atenção Básica.

Para auxiliá-lo no acompanhamento, nomeará secretário ad hoc o

Técnico Ministerial, Dirceu Leite Sousa Aires, matrícula 1071672,

compromissando-o e encarregando-o de proceder às notificações

necessárias, podendo expedir certidões sobre seu teor.

Proceda o Sr. Secretário com a autuação desta Portaria e registro em

livro próprio, bem como sua publicação na Imprensa Oficial.

Alcântara-MA, 23 de abril de 2018.

ALESSANDRA DARUB ALVES
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Promotora de Justiça - Respondendo pela Promotoria de Justiça de

Alcântara

Matrícula 1071348

Documento assinado. ALCANTARA, 23/04/2018 12:39

(ALESSANDRA DARUB ALVES)

PORTARIA - PJALC - 82018

Código de validação: 0218AFDDE1

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL , por seu Representante

Legal infra-firmado, respondendo pela Promotoria de Justiça da

Comarca de Alcântara-MA, no uso das atribuições que lhe confere o art.

129, inc. II e VI, da Constituição da República e art. 26, inc. I, da Lei

Federal nº 8.625/93, sem prejuízo das demais disposições legais

pertinentes, em especial os arts. 3º, inc. V e 5º, inc. II, ambos do Ato

Regulamentar Conjunto nº 05/2014,

CONSIDERANDO o processo de habilitação dos municípios em

Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM), pelo qual recebem,

diretamente, no Fundo Municipal de Saúde (FMS), o montante total de

recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinados à integralidade

de assistência à população, desde a atenção básica até a assistência de

média e alta complexidade, o que representa a descentralização plena

do Sistema Único de Saúde;

CONSIDERANDO que, consoante o art. 7º, inc. IX, da Lei nº

8.080/90, a concentração da gestão da saúde pública nos municípios

permite que cada município atue conforme suas necessidades de saúde

específicas;

CONSIDERANDO que a habilitação dos municípios maranhenses em

Gestão Plena do Sistema Municipal constitui uma das metas do

Projeto nº 02 do CAOp-Saúde: "Direito à Saúde e Ministério
Público", que consta do Plano Tático-Operacional do Centro de Apoio

Operacional de Defesa da Saúde do Ministério Público do Estado do

Maranhão para o horizonte 2016-2021;

INSTAURA o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
assim,

Resolve promover diligências para apurar se o Município de Alcântara-

MA está habilitado em Gestão Plena do Sistema Municipal.

Ofície-se, em 10 (dez) dias úteis, para a Secretaria Municipal de
Saúde (SEMUS) , solicitando o encaminhamento de informações

acerca das medidas adotadas pelo gestor municipal, com vistas a

habilitar o Município em Gestão Plena do Sistema Municipal.

Para auxiliá-lo no acompanhamento, nomeará secretário ad hoc o

Técnico Ministerial, Dirceu Leite Sousa Aires, matrícula 1071672,

compromissando-o e encarregando-o de proceder às notificações

necessárias, podendo expedir certidões sobre seu teor.
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Proceda o Sr. Secretário com a autuação desta Portaria e registro em

livro próprio, bem como sua publicação na Imprensa Oficial.

Alcântara-MA, 23 de abril de 2018.

ALESSANDRA DARUB ALVES

Promotora de Justiça - Respondendo pela Promotoria de Justiça de

Alcântara

Matrícula 1071348

Documento assinado. ALCANTARA, 23/04/2018 12:39

(ALESSANDRA DARUB ALVES)

Promotoria de Justiça da Comarca de Carolina - MA

PORTARIA Nº 03/2018 - PJCAROLINA-MAPROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU Nº 03/2018

SIMP Nº 277-012/2018

OBJETO: Exigir a execução do Perfil Mínimo das
Ações e Serviços Públicos de Saúde nos municípios,
regiões de saúde e macrorregiões de saúde do Estado
do Maranhão, conforme as Resoluções nºs 43/2011,
45/2011 e 47/ 20112, da Comissão Intergestores
Bipartite (CIB) e as que as sucederem acerca da
mesma matéria .

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, neste ato representado

pelo Promotor de Justiça Titular da Promotoria de Justiça de

Carolina/MA, usando das atribuições que lhe conferem o art. 129, II e

III, da Constituição da República/1988 e o art. 26, I, da Lei Orgânica

Nacional do Ministério Público (Lei Federal n.º 8.625/93), sem

prejuízo das demais disposições legais pertinentes;

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e

individuais indisponíveis (art. 127, caput, da CF/1988);

CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público zelar pelo efetivo

respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas

necessárias a sua garantia (art. 129, II, da CF/1988);

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução

do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação (art. 196, caput, CF/1988);

CONSIDERANDO que cuidar da saúde é uma das competências

materiais comuns da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios (art. 23, II, da CF/1988);
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