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Justiça determina reforma física do Hospital
da Criança

 

O ESTADO DO MARANHÃO / SÃO LUÍS / MA - GERAL - pág.: 09. Ter, 17 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís
determinou ao Município de São Luís a recuperar e
manter o Hospital Odorico Amaral Matos "Hospital da
Criança", localizado no bairro Alemanha. A unidade de
saúde deverá passar por reformas e adaptações para
o adequado funcionamento, dentro das normas
estabelecidas pela Vigilância Sanitária. O prazo para a
recuperação do hospital, de acordo com a decisão
judicial, é de um ano, além da apresentação de um
cronograma de cumprimento em 60 dias. A decisão foi
proferida pelo juiz Douglas de Melo Martins.

Ainda conforme a decisão, o Município deve também
apresentar  a lvará de autor ização sani tár ia ,
condicionado ao cumprimento de requisitos técnicos
perante a autor idade sanitár ia.  Em caso de
descumprimento da decisão, o Município devera pagar
multa diária de R$ 5 mil que serão revertidos para o
Fundo Estadual de Direitos Difusos.

No mérito da sentença, o juiz titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos destaca que "a
presente ação civil pública constitui, portanto, o
legít imo exercício do dever constitucional do
Ministério Público no sentido de cobrar judicialmente
a responsabilidade do réu".
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MPMA requer suspensão de licitações
presenciais na Câmara Municipal de

Carolina
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Ter, 17 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Carolina, ajuizou, no último
dia 3 de agosto, Ação Civil Pública, com pedido de
liminar, para que a Câmara de Vereadores implante a
modalidade eletrônica do pregão licitatório nas
contratações de bens e serviços comuns, inclusive de
engenharia, independentemente da fonte de recursos
envolvida, salvo se ficar cabalmente comprovada a
desvantagem para a administração pública na
realização da forma eletrônica A Ação requer também
a suspensão das licitações em curso e das próximas
em formato presencial e que sejam adotadas medidas
administrativas necessárias para a utilização da
modalidade pregão, tão somente, em sua forma
eletrônica.

Pede, ainda, que o Legislativo indique, no prazo
máximo de 90 dias, qual sistema eletrônico será
utilizado para realização de pregões, bem como o
prazo estimado de conclusão de todos os trâmites
necessários para colocação da ferramenta eletrônica
escolhida em condições plenas de uti l ização
(contratação do software, capacitação etc).

A Ação Civil Pública proposta pelo promotor de
justiça de Carolina, Marco Tulio Rodrigues Lopes, tem
como objetivos principais a observação à legislação
infraconsti tucional vigente, que estabelece a
modalidade eletrônica como regra, nas contratações
governamentais. Além de cumprir normas e acórdãos
do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da
União, segundo às quais a modalidade eletrônica é
mais propícia para observação dos princípios da boa
administração.

Para o promotor de justiça, o pregão licitatório em
modalidade eletrônica deve ser adotado "por questões
de saúde pública, contribuindo com o necessário
isolamento social, evitando assim aglomerações
promovidas no formato presencial".

(CCOM-MPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/348/202

10817.pdf
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ROSÁRIO - Deferida solicitação do MPMA
para garantir convocação de aprovados em

concurso
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Ter, 17 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A pedido do Ministério Público do Maranhão
(MPMA), a Justiça determinou, em 11 de agosto, que
o Município de Rosário apresente, em, no máximo,
dez dias, o resultado do recadastramento realizado em
janeiro de 2021, na rede municipal de educação. O
objetivo é garantir a convocação de aprovados em
concursos e processos selet ivos real izados
anter iormente pelo Municíp io.

Proferida pela juíza Karine Castro, a decisão atende à
Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer,
ajuizada, em 5 de agosto, pela titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Rosário, Fabíola Fernandes Faheína
Ferreira.

Também no mesmo prazo, o Município deve
apresentar relação de todos os selecionados ou
contratados irregularmente, sem prévia aprovação em
concurso público, incluindo aqueles com base em
editais de processos seletivos, comprovando
afastamento do ocupante de cargo efetivo.

Devem ser indicados cargo, órgão de lotação, razão
do afastamento e respectivo período, contrato de
trabalho eventualmente celebrado ou instrumento que
comprove ingresso no serviço público de forma
precária.

No prazo máximo de 30 dias, têm que ser exonerados
todos os selecionados ou contratados irregularmente
na área da educação, sem prévia aprovação em
concurso público, que não estejam substituindo
servidor ocupante de cargo efet ivo afastado
temporar iamente do cargo com as dev idas
comprovações.

Até 7 de fevereiro de 2022, igualmente devem ser
nomeados todos os candidatos aprovados no
concurso público realizado em 2019, dentro do número
previsto de vagas, bem como os preteridos na ordem
de classificação pelos selecionados ou contratados
irregularmente e que devam ser exonerados, nas
vagas abertas.

O Município de Rosário deve, ainda, se abster de
realizar novos processos seletivos para contratação
temporária de servidores até o término do prazo de

validade do concurso (7 de fevereiro de 2022) ou
quando não houver autorização por lei, quando
ultrapassado o prazo de validade e após validade do
concurso para realização de novo concurso público
mediante justificativa legal.

FOLHAS DE PAGAMENTO Em 10 dias, devem ser
apresentadas as folhas de pagamento da educação,
relativas aos meses de abril, maio, junho e julho de
2021. No mesmo prazo, o Município deve comprovar
med idas  de te rm inadas ,  po r  me io  de  a tos
administrativos de suspensão das contratações para o
seletivo de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
realizado em abril de 2021. Também devem ser
apresentados atos de exoneração de professores
contratados, edital de convocação dos professores
concursados no número de vagas, atos de nomeação,
posse e lotação dos servidores; procedimentos
administrativos com a relotação dos servidores que
estão na educação especial, sendo de outros
concursos; relotação de professores às suas unidades
de origem e retorno dos alunos às suas escolas de
origem.

A multa em caso de descumprimento imposta é R$ 5
mil diários. O montante deve ser utilizado para ações e
serviços nas políticas públicas de educação. (CCOM-
MPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/348/202

10817.pdf
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MPMA fiscaliza cumprimento da vacinação
no bairro da Liberdade, em São Luís

 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Ter, 17 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo a um pedido do Ministério Público do
Maranhão, foi iniciada na manhã desta segunda-feira,
16, no Centro de Saúde Liberdade, a vacinação
contra a Covid-19 para os moradores do bairro da
Liberdade e entorno. A região é reconhecida como
comunidade remanescente de quilombo.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, e os
promotores de justiça José Márcio Maia Alves (diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais), Herbeth
Figueiredo (titular da 1ª Promotoria de Justiça Defesa
da Saúde) e Cristiane Lago (coordenadora do Centro
de Apoio Operacional dos Direitos Humanos)
acompanharam o início dos trabalhos e ouviram as
demandas dos moradores na unidade de saúde.

O atendimento foi iniciado às 9h40 e às 11h as doses
dispensadas pela Secretaria Municipal de Saúde
(Semus) já haviam terminado. Maikon Lopes, dirigente
do Centro de Integração Sociocultural Aprendiz do
Futuro, entidade sediada na Liberdade e que solicitou
a vacinação para a região, questionou o baixo número
de doses dispensadas no primeiro dia. "A demanda
não foi atendida neste início e muitos moradores foram
mandados de volta para casa. Também destacamos
que a Prefeitura de São Luís não divulgou a
vacinação por aqui. Nós, moradores e lideranças,
fizemos essa mobilização por meio de carro de som.
Queremos, agora, que a Secretaria de Saúde cumpra
com sua obrigação".

Em 16 de julho, o procurador-geral de justiça solicitou
ao Município de São Luís a inclusão da Liberdade
como grupo prioritário no calendário de vacinação a
fim de cumprir o Programa Nacional de Imunizações
(PNI). O pedido ministerial também chamou atenção
para a necessidade de busca ativa no quilombo
urbano a  f im de  min imizar  a  s i tuação de
vulnerabilidade de imunização dos moradores sem
acesso à internet para realização de cadastros.

A Liberdade foi reconhecida como comunidade
remanescente de quilombo pela Fundação Palmares,
por meio da Portaria nº 192, de 13 de novembro de
2019. A área abrange cinco bairros de São Luís
(Liberdade, Camboa, Fé em Deus, Diamante e Sítio do
Meio), onde habitam cerca de 160 mil moradores. A
região é um dos maiores quilombos urbanos da
América Latina.

Ass im como as  popu lações  ind ígenas ,  as
comunidades quilombolas foram inseridas na lista de
prioridades do PNI por serem consideradas de elevada
vulnerabilidade social. Nestes grupos, a transmissão
de vírus tende a ser intensa em razão do grau coeso
de convivência.

"Estamos aqui atendendo uma solicitação das
lideranças do bairro que foram ao Ministério Público
relatar que estavam precisando de vacinas. Muitos
moradores não têm dinheiro para se locomover até os
locais de vacinação. Vamos observar, averiguar e
fiscalizar os trabalhos", afirmou Eduardo Nicolau.

A expectativa do Ministério Público do Maranhão é
que a população do Quilombo da Liberdade é que a
população possa tomar também a segunda dose no
próprio território para evitar que os moradores da área
tenham que se deslocar para um dos pontos de
vacinação, o que causa impactos financeiros para
pessoas que já se encontram em vulnerabilidade
social.

Site: https://folhadomaranhao.com/2021/08/17/mpma-

fiscaliza-cumprimento-da-vacinacao-no-bairro-da-

liberdade-em-sao-luis/
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PROMOTORIA PEDE SUSPENSÃO DE
LICITAÇÕES PRESENCIAIS NA

CÂMARA DE CAROLINA
 

BLOG DO DE SÁ / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Ter, 17 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Leandro de Sá

Menu

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Carolina, ajuizou, no último
dia 3 de agosto, Ação Civil Pública, com pedido de
liminar, para que a Câmara de Vereadores implante a
modalidade eletrônica do pregão licitatório nas
contratações de bens e serviços comuns, inclusive de
engenharia, independentemente da fonte de recursos
envolvida, salvo se ficar cabalmente comprovada a
desvantagem para a administração pública na
realização da forma eletrônica

A Ação requer também a suspensão das licitações em
curso e das próximas em formato presencial e que
sejam adotadas medidas administrativas necessárias
para a utilização da modalidade pregão, tão somente,
em sua forma eletrônica.

Pede, ainda, que o Legislativo indique, no prazo
máximo de 90 dias, qual sistema eletrônico será
utilizado para realização de pregões, bem como o
prazo estimado de conclusão de todos os trâmites
necessários para colocação da ferramenta eletrônica
escolhida em condições plenas de uti l ização
(contratação do software, capacitação etc).

A Ação Civil Pública proposta pelo promotor de
justiça de Carolina, Marco Tulio Rodrigues Lopes, tem
como objetivos principais a observação à legislação
infraconsti tucional vigente, que estabelece a
modalidade eletrônica como regra, nas contratações
governamentais. Além de cumprir normas e acórdãos
do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da
União, segundo às quais a modalidade eletrônica é
mais propícia para observação dos princípios da boa
administração.

Para o promotor de justiça, o pregão licitatório em
modalidade eletrônica deve ser adotado " por questões
de saúde pública, contribuindo com o necessário
isolamento social, evitando assim aglomerações
promovidas no formato presencial".

Fonte: Neto Ferreira

O seu endereço de e-mail não será publicado.
Campos obrigatórios são marcados com *
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suspensao-de-licitacoes-presenciais-na-camara-de-
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PROMOTORIA PEDE SUSPENSÃO DE
LICITAÇÕES PRESENCIAIS NA

CÂMARA DE CAROLINA
 

BLOG DO MAYLSON REIS / CODÓ / MA - NOTÍCIAS. Ter, 17 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Carolina, ajuizou, no último
dia 3 de agosto, Ação Civil Pública, com pedido de
liminar, para que a Câmara de Vereadores implante a
modalidade eletrônica do pregão licitatório nas
contratações de bens e serviços comuns, inclusive de
engenharia, independentemente da fonte de recursos
envolvida, salvo se ficar cabalmente comprovada a
desvantagem para a administração pública na
realização da forma eletrônica

A Ação requer também a suspensão das licitações em
curso e das próximas em formato presencial e que
sejam adotadas medidas administrativas necessárias
para a utilização da modalidade pregão, tão somente,
em sua forma eletrônica.

Pede, ainda, que o Legislativo indique, no prazo
máximo de 90 dias, qual sistema eletrônico será
utilizado para realização de pregões, bem como o
prazo estimado de conclusão de todos os trâmites
necessários para colocação da ferramenta eletrônica
escolhida em condições plenas de uti l ização
(contratação do software, capacitação etc).

A Ação Civil Pública proposta pelo promotor de
justiça de Carolina, Marco Tulio Rodrigues Lopes, tem
como objetivos principais a observação à legislação
infraconsti tucional vigente, que estabelece a
modalidade eletrônica como regra, nas contratações
governamentais. Além de cumprir normas e acórdãos
do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da
União, segundo às quais a modalidade eletrônica é
mais propícia para observação dos princípios da boa
administração.

Para o promotor de justiça, o pregão licitatório em
modalidade eletrônica deve ser adotado " por questões
de saúde pública, contribuindo com o necessário
isolamento social, evitando assim aglomerações
promovidas no formato presencial".

Fonte: Neto Ferreira

Site:

https://www.blogdomaylsonreis.com.br/2021/08/promoto

ria-pede-suspensao-de-licitacoes.html
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Cães são retirados de casa de idosa em São
Luís

 

RÁDIO FC FM 96.5 / CODÓ / MA - CIDADE NOTÍCIAS. Ter, 17 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Alberto Barros

O Ministério Público  do Maranhão (MP-MA)
coordenou a retirada de 20 cães da residência de uma
aposentada, de 79 anos, no bairro do Cohaserma, em
São Luís. Segundo o MP-MA, a estimativa é que na
casa da idosa tenha mais de 100 cães, e a quantidade
elevada de animais na residência causa transtornos
aos vizinhos e oferece risco à saúde pública.

Multimídia:

http://midia.smi.srv.br/audio/2021/08/17/RDIOFCFM965C

ODMA-06.52.15-06.53.43-1629194623.mp3
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MPMA requer suspensão de licitações
presenciais na Câmara Municipal de

Carolina
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Ter, 17 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

O Ministério Público do Maranhão, por meio da
Promotoria de Justiça de Carolina, ajuizou, no último
dia 3 de agosto, Ação Civil Pública, com pedido de
liminar, para que a Câmara de Vereadores implante a
modalidade eletrônica do pregão licitatório nas
contratações de bens e serviços comuns, inclusive de
engenharia, independentemente da fonte de recursos
envolvida, salvo se ficar cabalmente comprovada a
desvantagem para a administração pública na
realização da forma eletrônica A Ação requer também
a suspensão das licitações em curso e das próximas
em formato presencial e que sejam adotadas medidas
administrativas necessárias para a utilização da
modalidade pregão, tão somente, em sua forma
eletrônica.

Pede, ainda, que o Legislativo indique, no prazo
máximo de 90 dias, qual sistema eletrônico será
utilizado para realização de pregões, bem como o
prazo estimado de conclusão de todos os trâmites
necessários para colocação da ferramenta eletrônica
escolhida em condições plenas de uti l ização
(contratação do software, capacitação etc).

A Ação Civil Pública proposta pelo promotor de
justiça de Carolina, Marco Tulio Rodrigues Lopes, tem
como objetivos principais a observação à legislação
infraconsti tucional vigente, que estabelece a
modalidade eletrônica como regra, nas contratações
governamentais. Além de cumprir normas e acórdãos
do Tribunal de Contas e da Controladoria Geral da
União, segundo às quais a modalidade eletrônica é
mais propícia para observação dos princípios da boa
administração.

Para o promotor de justiça, o pregão licitatório em
modalidade eletrônica deve ser adotado "por questões
de saúde pública, contribuindo com o necessário
isolamento social, evitando assim aglomerações
promovidas no formato presencial".

(CCOM-MPMA)

Site:

https://oprogressonet.com/arquivos/assinaturas/348/202

10817.pdf
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ROSÁRIO - Deferida solicitação do MPMA
para garantir convocação de aprovados em

concurso
 

O PROGRESSO / IMPERATRIZ / MA - JUSTIÇA - pág.: 04. Ter, 17 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

A pedido do Ministério Público do Maranhão
(MPMA), a Justiça determinou, em 11 de agosto, que
o Município de Rosário apresente, em, no máximo,
dez dias, o resultado do recadastramento realizado em
janeiro de 2021, na rede municipal de educação. O
objetivo é garantir a convocação de aprovados em
concursos e processos selet ivos real izados
anter iormente pelo Municíp io.

Proferida pela juíza Karine Castro, a decisão atende à
Ação Civil Pública de obrigação de fazer e não fazer,
ajuizada, em 5 de agosto, pela titular da 1ª Promotoria
de Justiça de Rosário, Fabíola Fernandes Faheína
Ferreira.

Também no mesmo prazo, o Município deve
apresentar relação de todos os selecionados ou
contratados irregularmente, sem prévia aprovação em
concurso público, incluindo aqueles com base em
editais de processos seletivos, comprovando
afastamento do ocupante de cargo efetivo.

Devem ser indicados cargo, órgão de lotação, razão
do afastamento e respectivo período, contrato de
trabalho eventualmente celebrado ou instrumento que
comprove ingresso no serviço público de forma
precária.

No prazo máximo de 30 dias, têm que ser exonerados
todos os selecionados ou contratados irregularmente
na área da educação, sem prévia aprovação em
concurso público, que não estejam substituindo
servidor ocupante de cargo efet ivo afastado
temporar iamente do cargo com as dev idas
comprovações.

Até 7 de fevereiro de 2022, igualmente devem ser
nomeados todos os candidatos aprovados no
concurso público realizado em 2019, dentro do número
previsto de vagas, bem como os preteridos na ordem
de classificação pelos selecionados ou contratados
irregularmente e que devam ser exonerados, nas
vagas abertas.

O Município de Rosário deve, ainda, se abster de
realizar novos processos seletivos para contratação
temporária de servidores até o término do prazo de

validade do concurso (7 de fevereiro de 2022) ou
quando não houver autorização por lei, quando
ultrapassado o prazo de validade e após validade do
concurso para realização de novo concurso público
mediante justificativa legal.

FOLHAS DE PAGAMENTO Em 10 dias, devem ser
apresentadas as folhas de pagamento da educação,
relativas aos meses de abril, maio, junho e julho de
2021. No mesmo prazo, o Município deve comprovar
med idas  de te rm inadas ,  po r  me io  de  a tos
administrativos de suspensão das contratações para o
seletivo de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
realizado em abril de 2021. Também devem ser
apresentados atos de exoneração de professores
contratados, edital de convocação dos professores
concursados no número de vagas, atos de nomeação,
posse e lotação dos servidores; procedimentos
administrativos com a relotação dos servidores que
estão na educação especial, sendo de outros
concursos; relotação de professores às suas unidades
de origem e retorno dos alunos às suas escolas de
origem.

A multa em caso de descumprimento imposta é R$ 5
mil diários. O montante deve ser utilizado para ações e
serviços nas políticas públicas de educação. (CCOM-
MPMA)
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MPMA fiscaliza cumprimento da vacinação
no bairro da Liberdade, em São Luís

 

FOLHA DO MARANHÃO / SÃO LUÍS /MA. Ter, 17 de Agosto de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Atendendo a um pedido do Ministério Público do
Maranhão, foi iniciada na manhã desta segunda-feira,
16, no Centro de Saúde Liberdade, a vacinação
contra a Covid-19 para os moradores do bairro da
Liberdade e entorno. A região é reconhecida como
comunidade remanescente de quilombo.

O procurador-geral de justiça, Eduardo Nicolau, e os
promotores de justiça José Márcio Maia Alves (diretor
da Secretaria para Assuntos Institucionais), Herbeth
Figueiredo (titular da 1ª Promotoria de Justiça Defesa
da Saúde) e Cristiane Lago (coordenadora do Centro
de Apoio Operacional dos Direitos Humanos)
acompanharam o início dos trabalhos e ouviram as
demandas dos moradores na unidade de saúde.

O atendimento foi iniciado às 9h40 e às 11h as doses
dispensadas pela Secretaria Municipal de Saúde
(Semus) já haviam terminado. Maikon Lopes, dirigente
do Centro de Integração Sociocultural Aprendiz do
Futuro, entidade sediada na Liberdade e que solicitou
a vacinação para a região, questionou o baixo número
de doses dispensadas no primeiro dia. "A demanda
não foi atendida neste início e muitos moradores foram
mandados de volta para casa. Também destacamos
que a Prefeitura de São Luís não divulgou a
vacinação por aqui. Nós, moradores e lideranças,
fizemos essa mobilização por meio de carro de som.
Queremos, agora, que a Secretaria de Saúde cumpra
com sua obrigação".

Em 16 de julho, o procurador-geral de justiça solicitou
ao Município de São Luís a inclusão da Liberdade
como grupo prioritário no calendário de vacinação a
fim de cumprir o Programa Nacional de Imunizações
(PNI). O pedido ministerial também chamou atenção
para a necessidade de busca ativa no quilombo
urbano a  f im de  min imizar  a  s i tuação de
vulnerabilidade de imunização dos moradores sem
acesso à internet para realização de cadastros.

A Liberdade foi reconhecida como comunidade
remanescente de quilombo pela Fundação Palmares,
por meio da Portaria nº 192, de 13 de novembro de
2019. A área abrange cinco bairros de São Luís
(Liberdade, Camboa, Fé em Deus, Diamante e Sítio do
Meio), onde habitam cerca de 160 mil moradores. A
região é um dos maiores quilombos urbanos da
América Latina.

Ass im como as  popu lações  ind ígenas ,  as
comunidades quilombolas foram inseridas na lista de
prioridades do PNI por serem consideradas de elevada
vulnerabilidade social. Nestes grupos, a transmissão
de vírus tende a ser intensa em razão do grau coeso
de convivência.

"Estamos aqui atendendo uma solicitação das
lideranças do bairro que foram ao Ministério Público
relatar que estavam precisando de vacinas. Muitos
moradores não têm dinheiro para se locomover até os
locais de vacinação. Vamos observar, averiguar e
fiscalizar os trabalhos", afirmou Eduardo Nicolau.

A expectativa do Ministério Público do Maranhão é
que a população do Quilombo da Liberdade é que a
população possa tomar também a segunda dose no
próprio território para evitar que os moradores da área
tenham que se deslocar para um dos pontos de
vacinação, o que causa impactos financeiros para
pessoas que já se encontram em vulnerabilidade
social.
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Justiça determina que Hospital da Criança
passe por reforma
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A Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís
determinou, na última sextafeira (13), ao Município de
São Luís a recuperar e manter o Hospital Odorico
Amaral Matos, o "Hospital da Criança", localizado no
bairro da Alemanha. A unidade de saúde deverá
passar por reformas e adaptações para o adequado
funcionamento, dentro das normas estabelecidas pela
Vigilância Sanitária. O prazo para a recuperação do
hospital, de acordo com a decisão judicial, é de um
ano, além da apresentação de um cronograma de
cumprimento em 60 dias. A decisão foi proferida pelo
juiz Douglas de Melo Martins.

Ainda conforme a decisão, o Município deve também
apresentar  a lvará de autor ização sani tár ia ,
condicionado ao cumprimento de requisitos técnicos
perante a autor idade sanitár ia.  Em caso de
descumprimento da decisão, o Município deverá pagar
multa diária de R$ 5 mil que serão revertidos para o
Fundo Estadual de Direitos Difusos.

No mérito da sentença, o juiz titular da Vara de
Interesses Difusos e Coletivos destaca que "a
presente ação civil pública constitui, portanto, o
legít imo exercício do dever constitucional do
Ministério Público no sentido de cobrar judicialmente
a responsabilidade do réu pelas eventuais lesões aos
direitos dos usuários do Sistema Único de Saúde, em
vista da má prestação do serviço público no âmbito do
Hospital da Criança".

O Ministério Público do Estado do Maranhão
(MPEMA) foi o autor da ação, em decorrência de
inquérito civil que constatou que estrutura física do
hospital encontrava-se deteriorada, prejudicando os
usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Além do
inquérito civil, vistorias de inspeção e reinspeção
sanitárias realizadas pela Superintendência de
Vigi lância Sanitária Estadual (Suvisa) e pela
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e
S a n i t á r i a  M u n i c i p a l  ( S V E S )  c o n s t a t a r a m
irregularidades sanitárias na unidade hospitalar.

No decorrer da ação, houve uma tentativa de
conciliação que não teve êxito.
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