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São Luís, 10 de outubro de 2017.

 

Excelentíssimo(a) Promotor(a) de Justiça com atribuição na Defesa da

Saúde,

 

Cumprimentando-o(a), sirvo-me do presente, na qualidade de Promotor de Justiça

de Defesa da Saúde e Coordenador do CAOp/Saúde, para destacar a importância da Promotoria

de Justiça com atribuição na Defesa da Saúde possuir um acervo mínimo de documentos

acerca da Saúde Pública nos Municípios da respectiva Comarca, consoante estabelece o

Enunciado nº 23 da Comissão Permanente de Defesa da Saúde (COPEDS) do Grupo

Nacional de Direitos Humanos (GNDH) do Conselho Nacional de Procuradores Gerais

(CNPG), aprovado na IV Reunião Ordinária da COPEDS/GNDH/ CNPG, em 07/dez/2011, na

cidade de Belo Horizonte/MG, in verbis:
“
Deve constituir o acervo mínimo da Promotoria de Justiça com atribuição na
esfera da Saúde Pública – SUS: a) lei local atualizada de criação do Conselho
de Saúde e do Fundo de Saúde; b) regimento interno atualizado do Conselho
de Saúde; c) plano de saúde local em vigor; d) programação anual de saúde
local em vigor; d) relatório anual de gestão local do ano anterior, aprovado
pelo Conselho de Saúde local; e) REMUME – Relação Municipal de
Medicamentos da Atenção Básica em vigor; f) índice mensal de cobertura (de
abastecimento) da REMUME; g) Relação Estadual de Medicamentos do
componente especializado; h) índice mensal de cobertura (de abastecimento)
da relação estadual de medicamentos do componente especializado; i)
contrato organizativo de ação pública de saúde – COAPS; j) relatório
resumido do 1º semestre e anual do SIOPS – Sistema de Informação de
Orçamento Público em Saúde, verificando o percentual investido em saúde
pública e o valor, em moeda nacional, por habitante; k) plano de carreiras,
cargos e vencimentos do SUS, local; l) lei orçamentária anual de Estado e
Município; m) o PDRI – Plano Diretor de Regionalização e Investimento.”
(–).
 

Por oportuno, encaminho Modelos de Ofícios a serem encaminhados para a

Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) e para o Conselho Municipal de Saúde (CMS), com o

intuito de obter os documentos listados no Enunciado nº 23 da COPEDS/GNDH/CNPG.

Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para externar-lhe protestos de

estima e consideração.

Atenciosamente, 
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