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RECOMENDAÇÃO N. 004/2014 – 1ª PJCiv/CAC

Inquérito Civil n. 002/2013

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Conselho Municipal de Saúde de Cáceres 

SIMP: 000504-012/2013

NOTIFICADO: Ilustríssimo Senhor Prefeito de Cáceres

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO,

por seu agente signatário, no uso de suas atribuições Constitucionais e Legais,

em vista do disposto no art. 27, § único, inc. IV, da Lei Federal n. 8.625/1993,

art.  6º,  inc.  XX,  da Lei  Complementar  n.  75/1993,  art.  15 da Resolução n.

023/2007 do Conselho Nacional do Ministério Público e art. 18 da Resolução n.

010/2007  do  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  do  Estado  de  Mato

Grosso,  que  lhe  conferem a  legitimidade  para  expedir  recomendações,

visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,

bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe

cabe  promover,  fixando  prazo  razoável  para  a  adoção  das

providências cabíveis, vem expor e recomendar o que segue:

CONSIDERANDO  que  a  saúde  é  direito  de  todos  e  dever  do

Estado, garantida 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  da

Constituição Federal);
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CONSIDERANDO que a Lei Fundamental afirma em seu art. 198,

III, que é diretriz do Sistema Único de Saúde a participação da comunidade;

CONSIDERANDO que a Lei  n. 8.142/1990 assegura a criação e

atuação dos Conselhos Municipais de Saúde;

CONSIDERANDO que, conforme estipula o artigo 1º, inciso II, da

Lei  Orgânica  do  Sistema  Único  de  Saúde  (Lei  n.  8.142/1990),  deverão  ser

instituídas, em todas as esferas de governo, instituições colegiadas consistentes

no Conselho de Saúde;

CONSIDERANDO ainda que a referida normativa,  em seu  §  2º

estipula que o Conselho de Saúde possui  caráter permanente e deliberativo

constituindo  “órgão  colegiado  composto  por  representantes  do  governo,

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação

de estratégias e no controle  da execução da política  de saúde na instância

correspondente,  inclusive  nos  aspectos  econômicos  e  financeiros,  cujas

decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em

cada esfera do governo”;

CONSIDERANDO o teor do Ofício Circular n. 001/2013, de 21 de

janeiro de 2013, que recomenda a adoção de medidas necessárias à correção

de  eventuais  irregularidades  relativas  ao  não  cumprimento  da  legislação

pertinente aos Conselhos Municipais de Saúde;

CONSIDERANDO que os dados constantes do Inquérito Civil acima

mencionado  informam  que  o  Conselho  Municipal  de  Saúde  não  tem

recebido recursos financeiros do Município em quantidade suficiente a

sua demanda; 

CONSIDERANDO que o art. 12, caput e § 1º, da Lei Municipal n.

2.006/2006  determina  que  o  Executivo  Municipal  garantirá

autonomia  para  o  pleno  funcionamento  do  Conselho  Municipal  de

Saúde com dotação orçamentária específica,  além de lhe assegurar

estrutura física, materiais e equipamentos necessários ao seu pleno
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funcionamento; 

CONSIDERANDO que conforme disposição do art. 12, § 2º, da Lei

Municipal  n.  2.006/2006  o  orçamento  do  Conselho  Municipal  de  Saúde  de

Cáceres será gerenciado pelo próprio Conselho Municipal de Saúde. 

CONSIDERANDO que para receber recursos do Fundo Nacional de

Saúde  o  Município  deverá  contar,  cumulativamente,  com  Fundo  de  Saúde,

Conselho de Saúde com composição paritária, plano de saúde, relatórios de

gestão que permitam o controle de que trata o § 4°, do art. 33, da Lei Federal

n. 8.080/1990, contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento

e  Comissão de  elaboração do Plano de  Carreira,  Cargos e  Salários  (PCCS),

conforme determinação do art. 4º da Lei 8.142/1990;

CONSIDERANDO que a  Resolução n.  333/2003 prevê que a

cada três meses deverá constar das pautas e assegurado o pronunciamento do

gestor das respectivas esferas de governo, para que faça prestação de contas

em relatório detalhado contendo dentre outros,  andamento da agenda de

saúde  pactuada,  relatório  de  gestão,  dados  sobre  o  montante  e  a

forma de aplicação dos recursos,  as auditorias iniciadas e concluídas

no  período,  bem  como  a  produção  e  a  oferta  de  serviços  na  rede

assistencial própria contratada ou conveniada, de acordo com o art. 12

da Lei n. 8.689/1993, destacando-se o grau de congruência com os princípios e

diretrizes do SUS.

CONSIDERANDO que a  Lei Municipal n. 2.006/2006 destaca

em seu  art.  2º,  inc.  XI  que  é  atribuição  do Conselho  Municipal  de  Saúde

participar com o Executivo, assim como solicitar ao mesmo, a convocação da

Conferência Municipal de Saúde, que deverá se realizar no mínimo a cada

dois anos, ou extraordinariamente sempre que se fizer necessário; 

CONSIDERANDO  que  a  referida  normativa  prevê  que  as

deliberações adotadas pela Plenária deverão ser  assinadas pelo Presidente

do Conselho e homologadas pelo chefe do Poder Executivo.



Ministério Público do Estado de Mato Grosso
1ª Promotoria de Justiça Cível de Cáceres

Rua dos Scaff, n. 28, Bairro Cavalhada, Cáceres/MT – CEP n. 78.200.000

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  adotar  as  medidas

administrativas necessárias para a adequação do Conselho Municipal de Saúde

de  Cáceres  às  suas  normas  de  regência,  bem  como  analisar  as  reais

dificuldades enfrentadas pelos Conselheiros, no exercício de seu mister,

RESOLVE:

Com fundamento no art. 15 da Resolução n. 23 do CNMP, bem

como no art. 18 da Resolução n. 010/2007 do CSMP/MT expedir a presente

RECOMENDAÇÃO  ao  ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREFEITO  MUNICIPAL

DE CÁCERES para  no prazo  máximo de 15 (quinze) dias,  promover  as

adequações necessárias ao cumprimento dos seguintes quesitos:

(a) Garantir  autonomia  ao  pleno  funcionamento  do  Conselho

Municipal  de  Saúde  de  Cáceres  com  dotação  orçamentária  específica,

assegurando-lhe, ainda, estrutura física, materiais e equipamentos necessários

ao desempenho de suas atividades; 

(b) Construir/disponibilizar, ao Conselho Municipal de Saúde, sede

própria, desvinculada de qualquer outro órgão do Poder Público, a qual poderá

ser conjugada a outros conselhos municipais; 

(c) Apreciar  as  deliberações  do  Conselho  Municipal  de  Saúde

submetidas a sua homologação;

(d) Promover, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde,

ou quando for solicitado, a convocação da Conferência Municipal de Saúde, que

deverá ser realizada, no mínimo, a cada 02 (dois) anos;

(e) Comprovar o cumprimento dos requisitos estabelecidos no art.

4º  da Lei  8.142/1990, para recebimento  de recurso  do Fundo  Nacional  de

Saúde,  quais  sejam contar  com  Fundo  de  Saúde,  Conselho  de  Saúde  com

composição paritária,  plano de saúde,  relatórios  de gestão que permitam o

controle  de  que  trata  o  §  4°,  do  art.  33  da  Lei  Federal  n.  8.080/1990,

contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento e Comissão de

elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS);
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(f) Promover a prestação de contas de que trata a quarta diretriz,

inciso X, da Resolução n. 333/2003, a cada três meses, nas reuniões plenárias

do  Conselho  Municipal  de  Saúde,  em  relatório  detalhado  contendo  dentre

outros, andamento da agenda de saúde pactuada, relatório de gestão, dados

sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e

concluídas no período, bem como a produção e a oferta de serviços na rede

assistencial própria contratada ou conveniada, de acordo com o art. 12 da Lei

n.  8.689/1993,  destacando-se  o  grau  de  congruência  com  os  princípios  e

diretrizes do SUS.

A presente Recomendação passa a ter validade a partir  de seu

recebimento, para o fim de cumprimento do disposto nos itens especificados

acima, que deverá ser comunicado por escrito a esta Promotoria de Justiça.

O  não  atendimento  da  presente  recomendação  ensejará  a

responsabilização dos agentes recomendados por eventual omissão, sujeitando-

os às consequentes medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis.

Sem mais para o momento, e na certeza do atendimento imediato

da presente Recomendação Ministerial, colocamos a 1ª Promotoria de Justiça

Cível de Cáceres à disposição para mais informações e esclarecimentos.

Cáceres, 17 de março de 2014.

DOUGLAS LINGIARDI STRACHICINI,
Promotor de Justiça

Recebido no dia: _____/_____/________ às ____:____horas

Assinatura:________________________________________


