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Página 19 da Judiciário do Diário O�cial
do Estado do Maranhão (DOEMA) de 27
de Abril de 2018

Publicado por Diário O�cial do Estado do Maranhão
há 6 dias

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

REMOVER INFORMAÇÕES PESSOAIS

retriz da Resolução nº 554/20177, do Conselho
Nacional de Saúde (CNS); c) requisitar da sua
presidência o encaminhamento das atas de reuniões
plenárias realizadas nos anos de 2017 e 2018.

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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CONSIDERANDO que o Sistema Único de Saúde é constituído pelo

conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração

direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público (art. 4º

da Lei nº 8.080/1990);

CONSIDERANDO o teor do Provimento nº 01/2018-CGMP, que

instituiu diretrizes de orientação e fiscalização em promotorias com

atribuição de defesa da saúde no Ministério Público do Maranhão;

CONSIDERANDO o teor da Recomendação nº 01/2018-CGMP, que

orienta a atuação quanto às questões entendidas de enfrentamento

prioritário pelas promotorias de saúde, a critério da Corregedoria-Geral

e do CAOp/Saúde, nos termos do art. 4º do Provimento nº 01/2018 -

CGMP;

RESOLVE:

1. Instaurar o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

STRICTO SENSU, na forma dos arts. 3º, V, e 5º, II, do Ato

Regulamentar Conjunto nº 05/2014-GPGJ/CGMP c/c art. 8º, II, da

Resolução CNMP nº 174/2017, Acompanhar o funcionamento dos

Conselhos Municipais de Saúde, dando cumprimento à Recomendação

Conjunta nº 03/2014-PGJ/CAOp/Saúde, bem como: a) exigir dos

gestores da saúde a sua efetiva instalação, bem como a sua composição

paritária com 50% de integrantes egressos de entidades e movimentos

representativos dos usuários, 25% de entidades representativas dos

trabalhadores da área de saúde e 25% de prestadores de serviços ao

SUS e de gestores; b) exigir que não seja presidido pela autoridade

máxima do SUS no município, em atendimento à sexta diretriz da

Resolução nº 554/20177, do Conselho Nacional de Saúde (CNS); c)

requisitar da sua presidência o encaminhamento das atas de reuniões

plenárias realizadas nos anos de 2017 e 2018.

2. Nomear para funcionar como secretário no presente procedimento o

Técnico Ministerial Leandro Naiva Tinoco, matrícula nº 1072985, que

servirá sob o compromisso do seu cargo, e a quem determino, como

providência preliminar, o seguinte:

a) Autue-se, registre-se no SIMP ou nos meios de costume, se ainda não

disponível o sistema eletrônico, e publique-se com o envio desta

portaria ao Diário de Justiça e Diário Eletrônico do MPMA (Lei nº

10.399 de 29 de dezembro de 2015), via biblioteca da PGJ, bem assim

com afixação de uma via no local de hábito;

b) Anote-se na capa dos autos as informações exigidas pela Resolução

nº 22/2014 - CPMP;

c) Proceda-se à juntada aos autos do Provimento nº 01/2018 - CGMP,

da Portaria nº 34/2018 - CGMP e da Re comendação nº 01/2018 -

CGMP;

d) Expeça-se ofício à Secretaria Municipal de Saúde de Carolina-MA

para que, no prazo de 03 (três) dias: informar se há Conselho
Municipal de Saúde (CMS) instalado, manifestando-se ainda acerca
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das suas condições de funcionamento, especialmente no tocante à

observância dos seguintes pontos: a) paridade de representação ,

nos termos do insculpido na Lei nº 8.142/90 , na seguinte proporção:

50% de entidades e movimentos representativos de usuários; 25% de

entidades representativas dos trabalhadores da área da saúde; 25% de

prestadores de serviços e gestores; b) cumprimento da Sexta Diretriz
da Resolução nº 554, de 14 de novembro de 2017, do Conselho
Nacional de Saúde (CNS) , que inadmite à autoridade máxima do

Sistema Único de Saúde (SUS), em sua esfera de atuação, cumular o

exercício de suas funções, enquanto gestor do SUS, com o desempenho

das atribuições de Presidente do Conselho de Saúde respectivo, a fim de

privilegiar o princípio da segregação das funções de execução e

fiscalização da Administração Pública, de tal sorte que proceda com a

reforma da legislação municipal correspondente, na parte que

determina que a presidência do Conselho Municipal de Saúde seja

exercida pelo Secretário Municipal de Saúde;

e) Remeta-se cópia desta Portaria ao Centro de Apoio Operacional de

Saúde, para fins de conhecimento.

Após, voltem os autos conclusos para deliberações.

Carolina (MA), 12 de abril de 2018.

MARCO TÚLIO RODRIGUES LOPES

Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 08/2018 - PJCAROLINA-MA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU Nº
08/2018 SIMP Nº 297-012/2018

OBJETO: Exigir dos gestores de saúde a inclusão dos
indicadores de tuberculose nos Planos de Saúde das
Programações Anuais de Saúde e dos Relatórios de
Gestão, nos termos do Enunciado nº 01/2017 da
Comissão Permanente de Defesa da Saúde
(COPEDS)/Grupo Nacional de Direitos Humanos
(GNDH) do Conselho Nacional de Procuradores
Gerais (CNPG) .

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);
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