PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARELHAS
Rua Manoel Norberto,195, Centro, Parelhas/RN – CEP: 59.360-000
Fone: (84) 99815-0397 E-mail: pmj.parelhas@mprn.mp.br
Inquérito Civil n° 100.2020.000224

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, por sua
representante titular da Promotoria de Justiça da Comarca de Parelhas, no
desempenho das atribuições legais conferidas pelos arts. 127 e 129, incisos II e III, da
Constituição Federal de 1988, pelo art. 27, parágrafo único, IV, da Lei 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público) e pelo art. 69, parágrafo único, “d”, da Lei
Complementar Estadual nº 141/96 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público) e,
ainda,
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, nos termos do
artigo 127 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser função institucional do Ministério Público promover inquérito civil
para a proteção do patrimônio público e social e de outros interesses difusos e
coletivos, zelando pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de
relevância pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas
necessárias à sua garantia, prevenção e reparação, a teor do artigo 129, II e III da
Constituição Federal; do artigo 25, IV, “a” da Lei Federal n° 8.625/93; e do artigo 67, IV,
“a” da Lei Complementar Estadual n° 141/96;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público, na forma do artigo 6º, XX, da Lei
Complementar Federal nº 75/93 e artigo 69, parágrafo único, alínea “d)”, da Lei
Complementar Estadual n. 141/96, expedir recomendações visando ao efetivo respeito
aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável
para a adoção das providências pertinentes;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 4º da Resolução nº 164/2017, do Conselho
Nacional do Ministério Público, a recomendação pode ser dirigida, de maneira
preventiva ou corretiva, preliminar ou definitiva, a qualquer pessoa, física ou jurídica, de
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RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL

direito público ou privado, que tenha condições de fazer ou deixar de fazer alguma
coisa para salvaguardar interesses, direitos e bens de que é incumbido o Ministério
Público;
CONSIDERANDO, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, 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;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 em seu art. 7º dispõe que as ações e serviços
públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, dentre outros aos
seguintes princípios: (...) II - integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e
coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema;
(...); VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação
de recursos e a orientação programática; (...) IX - descentralização políticoadministrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na
descentralização dos serviços para os municípios; (...) XII - capacidade de resolução
dos serviços em todos os níveis de assistência; (...) XIII - organização dos serviços
públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos;
CONSIDERANDO que a Lei nº 8.080/90 em seu art. 9º define que a direção do
Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da
Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes
órgãos: I – no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; II – no âmbito dos Estados e
do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; III – No
âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente;
CONSIDERANDO que à direção municipal do Sistema Único de Saúde – SUS
compete, dentre outros, participar do planejamento, programação e organização da
rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em articulação
com sua direção estadual; (...) executar serviços: de vigilância epidemiológica e de
saúde do trabalhador; (...) e normatizar complementarmente as ações e serviços
públicos de saúde no seu âmbito de atuação (art. 18 da Lei 8080/90);
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, publicada no
DOU de 07.02.2020, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
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Sistema Único de Saúde – SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019;
CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP elaborou o
Plano de Contingência Estadual para infecção humana pelo COVID-19 objetivando
minimizar a disseminação da doença e suas repercussões sobre a economia e o
funcionamento dos serviços essenciais;

RESOLVE RECOMENDAR à Excelentíssima Senhora Prefeita de Equador, Noeide
Contingência Estadual, o seu respectivo Plano Municipal de Contingenciamento
para o atendimento local imediato a ser prestado aos pacientes suspeitos e/ou
infectados por coronavírus.
Encaminhe-se cópia desta Recomendação, via e-mail institucional, ao seu
destinatário, fixando-se o prazo inicial de 15 (quinze) dias úteis para que a
autoridade notificada informe acerca do seu cumprimento.
Publique-se no Diário Oficial do Estado.
Encaminhe-se cópia eletrônica da presente Recomendação para a
Gerência de Documentação, Protocolo e Arquivo – GDPA da Procuradoria-Geral de
Justiça, conforme prevê o art. 1º Resolução nº 056/2016 – PGJ, para publicação no
Portal da Transparência do MPRN.
Alerta-se, desde logo, que eventual descumprimento da presente
Recomendação importará na tomada das medidas administrativas e judiciais cabíveis,
a fim de assegurar a sua implementação, valendo o recebimento da presente como
prova pré-constituída do prévio conhecimento.
Parelhas/RN, 25 de maio de 2020.
(assinado eletronicamente)
Kaline Cristina Dantas Pinto de Andrade
Promotora de Justiça
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Clémens Ferreira de Oliveira, que elabore, imediatamente, a partir do Plano

