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São Luís, 06 de novembro de 2017
 

Senhor(a) Promotor(a) de Justiça,

 

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

de Defesa da Saúde e Coordenador do CAOp/Saúde, considerando o Encontro Estadual de Gestão

Estratégica, a ser realizado no dia 20 de novembro de 2017, promovido pela Procuradoria Geral de

Justiça (PGJ) em atenção à Política Nacional de Incentivo à Autocomposição no âmbito do

Ministério Público, cujo objetivo é fomentar a solução consensual das demandas mais comuns

enfrentadas pelas Promotorias de Justiça do Estado do Maranhão em face dos gestores estaduais, no

que pertine às áreas de segurança pública, administração penitenciária, meio ambiente, saúde,

educação e atendimento socioeducativo em meio fechado, para solicitar seus bons préstimos a fim de

que forneça informações, até o dia 17/nov/2017, fazendo acompanhar de documentação respectiva, a

respeito de investigações em andamento na respectiva Promotoria de Justiça, Ações Judiciais aforadas,

bem como acerca de títulos executivos vinculados a obrigações de fazer que versem sobre a oferta de

ações e serviços públicos de saúde em face do Estado do Maranhão, especialmente no tocante às

seguintes demandas:

1) Elaboração da Programação Geral das Ações e Serviços de Saúde (PGASS),

instrumento de negociação e pactuação intergestores em que são definidos os quantitativos físicos e

financeiros das ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no âmbito das Regiões de Saúde do

Estado do Maranhão;

2) Celebração dos Contratos Organizativos das Ações e Serviços Públicos de Saúde

(COAPS), a fim de garantir o perfil mínimo das ações e serviços públicos de saúde nas Portas de

Entrada, Regiões e Macrorregiões de Saúde;

3) Construção e funcionamento regular dos Centros de Diálise;

4) Reestruturação do Hemomar;

5)Dificuldades para viabilização do Tratamento Fora do Domicílio (TFD)

interestadual;

6) Óbices para realização de cirurgias cardiovasculares;

7) Regulação efetiva de leitos.

Por fim, impende reforçar que o Encontro Estadual de Gestão Estratégica intenta

propiciar acordos preliminares, estabelecendo prazo para que o Governo do Estado apresente às

Promotorias de Justiça demandantes suas propostas de autocomposição dos fatos levados a

conhecimento dos gestores estaduais pelo MP/MA, podendo os Centros de Apoio Operacional (CAOp)
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intermediar esse ajuste preliminar, na eventual impossibilidade de comparecimento do Promotor de

Justiça.

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

consideração.

Atenciosamente,  

HERBERTH COSTA FIGUEIREDO
Promotor Justiça Final

Matrícula 588855
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