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P.A. n': 2020.0005.6080-29

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por
suas representantes fFZ ./íne assinadas, no exercício de suas atribuições previstas nos
ans. 129, ll da Constituição Federal, 120, $1', 1T, da Constituição Estadual, 27,
parágrafo único, IV da Lei 8.625/93 e 29, parágrafo único, 111 da Lei
Complementar Estadual n'. 95/97,

CONSIDERANDO o contido no artigo 127, da Constituição Federal, que dispõe que
o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos
interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO que a Carta Constitucional atribuiu expressamente ao
Ministério Público a responsabilidade de zelar pelo respeito aos direitos
constitucionais do cidadão em face dos serviços de relevância pública (art. 129, 1T),
definindo, por outro lado, também de forma expressa, que as ações de saúde -
públicas e privadas, são de relevância pública (art. 197);

CONSIDERANDO Q estabelecido nos artigos 129, inciso 11, da mesma Carta
Constitucional, bem como no artigo 120, $1', 11, da Constituição do Estado do
Espírito Santo, que atribuem ao Ministério Público a função institucional de
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;

CONSIDERANDO o artigo 2', caput, da Lei Complementar n'. 75, de 20 de maio
de 1993, que, antes de elencar funções atribuídas ao Ministério Público, reforça
aquelas previstas na Constituição Federal e na Estadual;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagrou em seu art. 6. ' a
SAUDE como e estabeleceu, ainda, em seu
art. 5. ', S 1. ', que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata;

CONSIDERANDO que conforme previsão constitucional cuidar da SAUDE é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito FederÊI e dos Municípios l
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CONSIDERANDO que em seção exclusiva DA SAÚDE a nossa Magna Carta dispôs
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais
e económicas 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.

/

CONSIDERANDO que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo
com as seguintes diretrizes: 1 - descentralização, com direção única em cada esfera
de governo; ll - atendimento integral, gQln dades

êãâiglÊDgiêâ-(art. 198, inciso l e [l, CF);

CONSIDERANDO que a Lei n. ' 8.080/90 em seu art. 7. ' dispõe que as ações e
serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que
integram o Sistema tónico de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, dentre
outros aos seguintes princípios: (...) ll - integralidade de assistência, entendida
como conjunto articulado e contínuo das curativos
indiSCidlla12.-gDlexidade
da...giâlena; (...); Vll - cim.nto de

; (...) lx
- descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de
governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; (...) Xll
capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; (...) Xlll -

para fins
idênticos;

CONSIDERANDO que a Lei n. 8.080/90 em seu art. 9. ' define que a..direçãe do
a, de acordo com o inciso l do art. 198 dauni

Constituição Federal, EÊ11de. ;ermida em cada esfera d. elos seguintesgoverno
élgãga: 1 - no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; ll - no âmbito dos Estados e
do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; llL=..Ne

lied Dela re$ lva S :gl81izdeSaúde ou órgão equivalente;

CONSIDERANDO que para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e

transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou
de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa
correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como
de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização (art. 15, inciso Xlll, da Lei n. '

8. 080/ 90); ç:3i>t:ilS . Monil\j$1gagâ6elp..
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CONSIDERANDO que à direção MUNICIPAL do Sistema Unico de Saúde
compete, dentre outros, participar do planejamento, programação e
regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde (SUS), em
sua direção estadual; (...) sxss3&!al..gÊn:iC99z.dÊ

da..üabalbadw;(...) e neEnaliza
de saúde DQ..SeU âmbito dQB1114çãg.(art. 18 da Lei 8080/90);

sus
organização da rede

articulação com
lânciVI

.blicos

CONSIDERANDO a Lei Federal n. ' 13.979, de 06 de fevereiro cle 2020, publicada
no DOU de 07.02.20202, dispondo sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde - SEGA criou o Centro de
Operações Estratégicas (COE) e elaborou o Plano Estadual de Enfrentamento e
Controle do Covid-19 objetivando evitar a circulação do vírus e instruir acerca das
medidas necessárias para atuação dos serviços de saúde em todo o Estado no controle
dessa infecção;

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por
meio de seu Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde -
CAOPS, participou, na segunda-feira (17/02), de reunião técnica na Secretaria de
Estado da Saúde - SECA, juntamente com o Centro de Operações Estratégicas - COE
da LESA, representantes da Sociedade Brasileira de Infectologistas, diretores dos
Hospitais Estaduais de Referência para os possíveis casos de infecção por coronavírus
(Hospital Jayme Santos Neves em Serra e Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória
em Vitória), e o Ministério Público Federal para acompanhar e debater formas de
enírentamento ao COVIL-19, e vem mantendo contato regular com o COE/SECA /

CONSIDERANDO que na data de 26.02.2020 o Conselho Nacional do Ministério
Público-CNMP elaborou Nota Técnica para subsidiar a atuação do Ministério Público
Brasileiro no combate ao coronavírus, objetivando garantir uma atuação coordenada,
resolutiva e interinstitucional na Jliscalização da política de saúde na crise do
coronavirus;
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CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde firmou que em 26.02.2020 que um
paciente de São Paulo, vindo da ltália, testou positivo para a doença em exame
realizado no H.ospital Israelita Albert Einstein. Um teste de contraprova, realizado pelo
Instituto Adolfo Lutz, laboratório de referência nacional,
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eCONSIDERANDO que no Estado do Espírito Santo, até a presente data, ainda não

houve confirmação de nenhum caso do novo coronavírus, sendo que o primeiro caso
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suspeito foi descartado nesta quarta (26.02) para o paciente que estava internado na
Serra, quando o teste deu positivo para Influenza A. O segundo caso suspeito, paciente
de Aracruz, na data de ontem (27.02) teve material coletado para a realização de exame;

CONSIDERANDO que em ll de março de 2020, a C)rganização Mundial de Saúde
decretou como pandemia o Novo Coronavírus - COVID 19, em razão dos milhares de
casos detectados em diversos países;

CONSIDERANDO que o Governador do Estado decretou estado de emergência no
Espanto Santo, por meio do Decreto Estadual n' 4593-R, de 13 de março de 2020, expeça-
se notificação recomendatória e aguarde-se em cartório pelo prazo de lO (dez) dias. com
posterior conclusão dos autos. ' ' '

NOTIFICA

O (A) PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE COLATINA/ES na pessoa do (a) Senhor
SERGIO MENEGUELLI, e o (a) SECRETÁRIO (A) DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
COLATINA, na pessoa do (a) Senhor (a) Kamila de fales Roldi Corrêa, a fim de:

l
ADOTAR, imediatamente, todas as providências administrativas que se
fizerem necessárias para que toda a população deste município, em especial, a
mais vulnerável: crianças, gestantes e idosos, tome conhecimento das
medidas preventivas que devem ser adotadas para evitar infecção por
coronavírus;

2.
ADOTAR, imediatamente, todas as providências administrativas que se
fizerem necessárias para que toda a população deste município seja
devidamente orientada acerca dos serviços de saúde onde devem procurar
atendimento médico em caso de aparecimento dos sintomas por infecção por
coronavirus;
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s€ÊC e.

3
A])OTAR, imediatamente, todas as providências administrativas que se
fizerem necessárias para que os profissionais de saúde deste município
sejam devidamente capacitados para o atendimento de toda a população
que procurar atendimento médico em decorrência de infecção por
coronavírus, munindo-os de todos os equipamentos de proteção
individual que se fizerem necessários, bem como os capacitando para
realizar a devida notificação no SINAN (Sistema de Informação de ..gg
Agravos de Notificação) ou outro sistema em vigor utilizado para tanto; ' (=g;llàe .:g

4.
ELABORAR, imediatamente, a partir do Plano Estadual de Prevenção e
Controle do Novo Coronavírus, o seu respectivo Plano Municipal de
Contingenciamento para o atendimento local imediato a ser prestado aos
pacientes suspeitos e/ou infectados por coronavírus;
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Fica ciente o notificado de que
PREMONITORIA e que o não
imediato de ação de improbidade
responsáveis envolvidos, sem prejuízo
administrativas, notadamente a fim de

quanto
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a presente tem natureza RECOMENDATOR]A e
atendimento a presente acarretará no ajuizamento

administrativa em face de todos os gestores e

das responsabilidades civis, penais e
que no futuro não seja alegada ignorância

à extensão e o caráter ilegal e antijurídico dos fatos noticiados.

Das providências adotadas, que se dê ciência e resposta a esta Promotoria de
Justiça Cível de Colatina, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do
recebimento da presente, que por esta própria via fica desde já requisitado.

Colatina, ES, 18 de março de 2020

.n
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MONIA BARBOSA RIBEIRO
Promotora deljustiça
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