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Procedimento Administrativo n' 2020.0005.6080-29

NOTIFICAÇÃO RECOMENDATORIA n' 101/2020

O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO
ESPÍRITO SANTO, por suas representantes /r7 /7ne
assinadas, no exercício de suas atribuições previstas
nos ans. 129, ll da Constituição Federal, 120, $1', 11,

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 indisponívelsl

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.
11), definindo, por outro lado, também de forma expressa, que as ações de saúde
-- públicas e privadas, são de relevância pública(art. 197)l

CONSIDERANDO o 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 garantiam

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 Estaduall

CONSIDERANDO que a Constituição Federal consagrou em seu art. 6. ' a
SAÜDE como DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL e estabeleceu. ainda. em seu
art. 5. ', $ 1 . ', que os direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediatas
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CONSIDERANDO que conforme previsão constitucional cuidar da SAUDE é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
(art. 23,inciso ll)l

CONSIDERANDO que em seção exclusiva DA SAUDE 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. 1 96 CF)l

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, ÇQm prioridadep41g
as atividades preventjy (art. 1 98,
inciso l e 11, CF)l

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 Único 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 acões e
serviços preventivos e curativos, individuais
cada caso em todos os níveis d ; (...); Vll
utilização da epidemjQJQgjê pgrg Q çptpbçlççi
alocação de recursos e a orientação programática;(...) IX - descentralização
político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a)
ênfase na descentralização dos serviços para os municípiosl (...) Xll -
capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistências
(...) Xlll - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade
de meios para fina idênticosl

CONSIDERANDO que a Lei n. ' 8.080/90 em seu art. 9. ' define que a direcão
do Sistema tJnico de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso l do art.
198 da Constituição Federal, $çndQ ÇXçrçigq çn çqda esfera de governo
pelos seguintes órgãos: 1 -- no âmbito da União, pelo Ministério da Saúdes ll --
no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde
ou órgão equivalentes 111 -- No âmbito dos municípios- pel4Je$peçtiv4
$ççlçtpliq çlç $qggç ou órgão equivalentes

j.
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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 XIII.
da Lei n.' 8.080/90)l

CONSIDERANDO que à direção MUNICIPAL do Sistema Unico de Saúde --
SUS compete, dentre outros, participar do planejamento, programação e
organização da rede regionalizada e hierarquizada do Sistema l:Jnico de Saúde
(SUS), em articulação com sua direção estadual; (...) executar serviços: de

; (...) e nQrmalkH
saúde no seu âmbito

de atuaçãQ (art. 18 da Lei 8080/90)l

CONSIDERANDO que a Portaria MS n.' 188, de 03.02.2020, declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional(ESPIN) em decorrência
da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO a Lei Federal n. ' 13.979, de 06 de fevereiro de 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 20191

CONSIDERANDO que os gestores locais de saúde poderão adotar, dentre
outras, as seguintes medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus. a saber.
determinação de realização compulsória de exames médicos, testes
laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas
profiláticas, ou tratamento médicos específicos; estudo ou investigação
epidemiológicas e requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas,
hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa (art.
3. caput, parágrafo 7.', inciso 111, da Lei Federal n. ' 13.979/2020)l

CONSIDERANDO a Portaria MS n.' 356, de 11.03.2020, dispondo sobre a
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei Federal n. o
1 3.979/2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de
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saúde públi
19);

ca de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID

CONSIDERANDO que a autoridade de saúde local deverá, no âmbito de suas
competências, acompanhar as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-
19) previstas no art. 3.' da Lei n.' 13.979/2020 (art. 9.', da Portaria MS n.'
356/2020);

CONSIDERANDO que a Secretaria de Estado da Saúde - SESA criou o Centro
de Operações Estratégicas (COE) e elaborou o Plano Estadual de
Enfrentamento e Controle do Covid-1 9 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 infecçãol

CONSIDERANDO que o Governador do Estado do ES publicou o Decreto n.'
4.593-R. de 13.03.2020, decretando o estado de emergência em saúde pública
no Estado do ES e estabelecendo medidas sanitárias e administrativas para
prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos decorrentes do surto
de coronavírus (COVID -- 19);

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo(MPES),
por meio de seus Centros de Apoio Operacional, realizou na segunda-feira
(16/03) reunião na sede da Procuradoria Geral de Justiça contando com
presença dos Dirigentes dos Centros de Apoio do Ministério Público deste
Estado; Promotores de Justiças Coordenação do COE COVID-19/ESI
Secretários Municipais de Saúdes representante da Sociedade Brasileira de
Infectologial representantes dos Hospitais de referências Secretário de Estado
da Educaçãol representante do UNDIME/ES e do SINEPE/ES, dentre outros,
para acompanhar e debater as formas de enfrentamento ao COVID-19, o
cumprimento das Notificações Recomendatórias encaminhadas pelo Ministério
Público aos gestores estadual e locais de saúde, deliberando, ao finall

CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo(MPES)
por meio da Portaria PGJ n.' 226, de 16.03.2020, instituiu o Gabinete de
Acompanhamento da Pandemia do Novo Corona Vírusl
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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 fiscalização da política
de saúde na crise do coronavírusl

CONSIDERANDO que de acordo com os dados fornecidos pela Secretaria de
Estado da Saúde - SESA (19.' Boletim de COVID-19) o Estado do ES
contabilizou, até a data de 17.03.2020, um total de 341 casos suspeitos de
COVID-19. Dos 436 casos notificados com suspeita do novo coronavírus, 87
foram descartados e 08 foram confirmados, sendo 01 na Região Central de
Saúde e 07 na Região Metropolitana de Saúdes

CONSIDERANDO que o Poder Discricionário não pode desconsiderar o
princípio da eficiência, o qual deve nortear a administração pública,
principalmente em se tratando de ações e serviços de saúde considerados de
extrema relevância pública, nos termos da Constituição Federal, onde não
havendo o suficiente e eficaz controle ao vírus e adequado atendimento à
população, aumentará o risco de surto do coronavírus, COVID-1 91

NOTIFICA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLATINA na pessoa do Senhor SERGIO
!!ENEgyELL!, e a SECRETÁRIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE COLATINA.
na pessoa da Senhora , a fim de;

l PROVIDENCIAR, imediatamente, canal de comunicação com a população
no site da página principal da Prefeitura deste município no sentido de
manter a transparência das informações em relação ao COVID-19,
orientações sobre a forma de transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo dos
serviços de saúde (quando e onde se deve buscar atendimento nas UBS,
PAs/UPAS/hospitais de referência na região de saúde e horário de
atendimento), bem como garantir acesso a Ouvidoria do SUS
disponibilizando o seu numero de telefone e horário estendido para
atendimento ao público;

2. PROVIDENCIAR, imediatamente, todos os recursos administrativos que se
fizerem necessários para garantir o funcionamento adequado dos serviços
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públicos de saúde prestados neste município, de forma a garantir a
segurança dos pacientes e de todos os profissionais de saúde, incluindo
os agentes comunitários de saúde e de combate de endemias;

3. ADOTAR, imediatamente, todas as providências administrativas que se
fizerem necessárias para garantir o treinamento de todos os profissionais
de limpeza e desinfecção que atuam nos serviços de saúde deste município
para execução do protocolo de atendimento do COVID-19 do Ministério da
Saúde, bem como garantir o uso de EPI'S e demais medidas de proteção;

4. ADOTAR, imediatamente, todas as providências administrativas que se
fizerem necessárias para garantir que os serviços de saúde prestados em
toda a rede de saúde deste município possuam profissionais legalmente
habilitados para responder pelas questões operacionais durante o seu
período de funcionamento, planejamento, implantando e garantindo a
qualidade dos processos de trabalho realizados;

5. ADOTAR, imediatamente, todas as providências administrativas que se
fizerem necessárias para garantir estoques estratégicos de materiais e
equipamentos de proteção individual (EPI), conforme recomendação da
Anvisa, a saber: MASCARA CIRURGICA, MÁSCARA DE PROTEÇAO
RESPIRATÓRIA (RESPIRADOR PARTICULADO), LUVAS, PROTETOR
OCULAR OU PROTETOR DE FACE, CAPOTE/AVENTAL, e outros que se
fizerem necessários, para que todos os profissionais de saúde da rede,
incluindo os agentes comunitários de saúde e de combate de endemias,
possam realizar suas atividades com segurança e eficiência, bem como os
capacitando para a devida utilização;

6 ADOTAR, imediatamente, todas as providências administrativas e judiciais
que se fizerem necessárias em caso de desabastecimento de materiais e
equipamentos de proteção individual para uso dos profissionais de saúde
da rede, incluindo os agentes comunitários de saúde e de combate de
endemias, inclusive, após esgotados todos procedimentos recomendados
na legislação brasileira em vigor, a requisição de bens de pessoas natural
e jurídica, garantindo posteriormente indenização justa;

7 REAVALIAR, diariamente, todas as consultas médicas e odontológicas pré-
agendadas/agendadas, na rede própria municipal e/ou na rede estadual, de
forma a suspendê-las enquanto permanecer o estado de emergência
decretado no Estado do Espírito Santo (Decreto n.' 4593-R/2020), salvo em
caso de prejuízo çglnplgyagg à vida e à saúde do paciente;
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9
REAVALIAR, diariamente, todas as visitadas pré-agendadas/agendadas
dos agentes de combate de endemias de forma a não desassistir os
territórios e os ambientes em situação de risco;

MANTER o funcionamento de todos os serviços de saúde deste município
de modo a garantir a orientação da população, especialmente no que tange
as informações relacionadas ao COVID-19. ' '- '

Fica ciente o notificado de que a presente NOTIFICAÇÃO tem natureza
RECOMENDATÓRIA e PREMONITÓRIA, no sentido de prevenir
responsabilidades civis, penais e administrativas, notadamente a fim de
que no futuro não seja alegada ignorância quanto à extensão e o caráter
ilegal e antijurídico dos fatos noticiados.

Das providências adotadas, que se dê ciência e resposta a 5a Promotoria
de Justiça de Colatina, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
contados do recebimento da presente, que por esta própria via fica desdejã requisitado.

Colatína/ES, 18 de março de 2020

Promotora de Justiça




