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Página 22 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

tenha havido a adesão, informar quais as providências adotadas pelo

Município com vistas a fazê-lo, bem como a respectiva previsão; 2)

informar se o Município disponibiliza as seguintes ações e serviços de
saúde em nível de Atenção Primária : assistência pré-natal, 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; 3) informar se o

Município 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, composta por

Equipes de Saúde da Família (eSF), Equipe de Atenção Básica (eAB),

Equipes de Saúde Bucal (eSB), Núcleo Ampliado de Saúde da Família e

Atenção Básica (Nasf-AB), Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde

(EACS) e Equipes de Atenção Básica para Populações Específicas, fazendo

acompanhar da respectiva documentação comprobatória;

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.
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MARCO TÚLIO RODRIGUES LOPES

Promotor de Justiça

PORTARIA Nº 11/2018 - PJCAROLINA-MA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO STRICTO SENSU Nº
11/2018 SIMP Nº 301-012/2018

OBJETO: Exigir dos gestores da saúde a formulação
de política de saúde destinada a promover as
condições necessárias para assegurar o acesso das
pessoas à Terapia Renal Substitutiva (TRS), com a
inclusão de Plano de Prevenção e Tratamento de
Doenças Renais nos Planos Municipais de Saúde,
disponibilização do serviço, bem como eliminando
barreiras físicas ao acesso à TRS pelo usuário do
SUS, através da viabilização de transporte sanitário
e/ou ajuda de custo de Tratamento Fora do Domicílio
(TFD) .

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);

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;
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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, com escopo de exigir dos gestores da

saúde a formulação de política de saúde destinada a promover as

condições necessárias para assegurar o acesso das pessoas à Terapia

Renal Substitutiva (TRS), com a inclusão de Plano de Prevenção e

Tratamento de Doenças Renais nos Planos Municipais de Saúde,

disponibilização do serviço, bem como eliminando barreiras físicas ao

acesso à TRS pelo usuário do SUS, através da viabilização de transporte

sanitário e/ou ajuda de custo de Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

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 Recomendação nº 01/2018 -

CGMP;

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

para que, no prazo de 03 (três) dias: 1) encaminhar o Plano de

Prevenção e Tratamento de Doenças Renais, o qual deverá ser parte

integrante do Plano Municipal de Saúde, consoante determina o art. 3º,

IV, da Portaria GM/MS nº 1.168, de 15 de junho de 2004, que Institui a

Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal, a ser

implantada em todas as unidades federadas, respeitadas as

competências das três esferas de gestão; 2) prestar esclarecimentos

acerca de como se dá a regulação de pacientes renais crônicos,

residentes no
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