
RECOMENDAÇÃO

                

AO MUNICÍPIO DE PARECI NOVO

O(A) EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA DESSA

COMARCA, no exercício de suas atribuições legais, especialmente daquelas previstas

nos artigos 25, incisos XX e LII, e 32, inciso IV, da Lei Estadual n. 7.669/82 e,

CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo

efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos

assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias a sua

garantia (artigo 129, inciso II, da Constituição Federal);

CONSIDERANDO as orientações expedidas pela Organização Mundial de Saúde

– OMS quanto à COVID-19, entre as quais estão destacadas a declaração de pandemia

e medidas essenciais relativas à prevenção;

CONSIDERANDO as previsões da Lei Federal no 13.979, de 6 de fevereiro de

2020, a qual dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde

pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO que lei 13.979/20 que prevê, no art .6o, a obrigatoriedade do

compartilhamento de dados essenciais à identificação das pessoas infectadas, inclusive

por parte dos estabelecimentos de saúde privados  quando solicitados pela autoridade

sanitária:
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Art. 6º É obrigatório o compartilhamento entre órgãos e entidades da

administração pública federal, estadual, distrital e municipal de dados essenciais à

identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, com

a finalidade exclusiva de evitar a sua propagação.

1º A obrigação a que se refere o deste artigo estende-se às pessoascaput 

jurídicas de direito privado quando os dados forem solicitados por autoridade sanitária.

2º O Ministério da Saúde manterá dados públicos e atualizados sobre os casos

confirmados, suspeitos e em investigação, relativos à situação de emergência pública

sanitária, resguardando o direito ao sigilo das informações pessoais.

 

CONSIDERANDO os princípios da precaução e da prevenção, corolários dos

direitos fundamentais à vida e à saúde, que devem orientar a atuação do Poder Público

em face da pandemia causada pelo coronavírus;

CONSIDERANDO o decreto estadual 55.240/20, de 10 de Maio de 2020, que

institui o Sistema de Distanciamento Controlado para fins de prevenção e de

enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do

Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em

todo o território estadual e dá outras providências;

CONSIDERANDO o decreto estadual 55.241/20, que determina a aplicação das

medidas sanitárias segmentadas de que trata o art. 19 do Decreto nº 55.240/20[1];
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CONSIDERANDO NOTA INFORMATIVA COE-RS/SES-RS , de 22 de abril de 2020

[2] ,que infere que   todos os casos testados para COVID-19 (confirmados ou

descartados) deverão ser notificados nos sistemas de informação desta nota (e-SUS VE,

SIVEP-GRIPE e GAL), com o preenchimento OBRIGATÓRIO do CPF”. O link disponível

na página da SES para os resultados laboratoriais é o seguinte:http://formsus.datasus.

gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=55388.Aportaria SES n. 222/2020[3] reitera a

necessidade de comunicação dos casos confirmados às Secretarias Municipais de Saúde;

CONSIDERANDO, segundo a Nota acima referida, que os laboratórios

particulares que se candidatarem a realizar teste RT- PCR para SARS-COV-2 devem

enviar alíquota da primeira amostra positiva para realização de contra-prova ao

resultado no LACEN. A lista de laboratórios que estão realizando o exame RT- PCR está

sendo constantemente atualizada e pode ser acessada pelo link: https://saude.rs.gov.br

/laboratorios-covid19;

CONSIDERANDO a portaria SES nº 318/2020, de 15 de maio de 2020, que

normatiza a notificação, monitoramento e encerramento dos casos suspeitos e

confirmados para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente COVID-

19, no Estado do Rio Grande do Sul:

Art. 1° Os serviços de saúde da rede pública e privada do Estado do Rio Grande

do Sul devem notificar, imediatamente, no Sistema e-SUS Notifica, em caráter

compulsório, todos os casos que atendam a definição de Síndrome Gripal (SG).

Art. 2° Os serviços de saúde da rede pública e privada do Estado do Rio Grande

do Sul devem notificar, imediatamente , no Sistema SIVEP-Gripe , em caráter
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compulsório, todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

hospitalizados, bem como os óbitos por SRAG, estes independentemente de

hospitalização ;

Art. 3° Todos os testes rápidos sorológicos realizados , de qualquer procedência,

são de notificação obrigatória no e-SUS Notifica.

Art. 4° Todas as unidades notificadoras são responsáveis pela veracidade e

completitude das informações prestadas.

 

CONSIDERANDO que a referida portaria determina que o monitoramento dos

pacientes notificados ficará a cargo das secretarias municipais de saúde, assim como a

busca ativa dos contactantes para fins de orientação e prevenção:

 

Art. 5° As secretarias municipais de saúde são responsáveis por: I - monitorar os

pacientes notificados pelos serviços de saúde pertencentes aos grupos de risco a cada

24 horas, e os demais a cada 48 horas, por telefone ou presencialmente; II - inserir os

resultados dos exames realizados nos respectivos sistemas de informação; III - orientar

os pacientes e contactantes domiciliares, preferencialmente no primeiro atendimento

clínico, quanto às medidas preventivas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG)

previstas em protocolos , reforçando a orientação em todos os atendimentos futuros; IV

- realizar busca ativa dos contactantes para orientar quanto às medidas preventivas de

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), previstas em protocolos ; V - encerrar

todos os casos notificados nos Sistemas e-SUS NOTIFICA e SIVEP-Gripe. §1° O

encerramento dos casos notificados consiste em registrar a evolução e a classificação
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final de todos os casos confirmados ou descartados para COVID-19 no Sistema e-SUS

NOTIFICA . §2° Os casos suspeitos devem permanecer em aberto no Sistema e-SUS

NOTIFICA enquanto não confirmados ou descartados para COVID-19 . §3° Serão

computados na Plataforma de Mapeamento de Casos de COVID-19 do Estado somente

os casos devidamente encerrados no Sistema e-SUS NOTIFICA e com preenchimento

da classificação final no Sistema SIVEP-Gripe . Art. 6° A Secretaria da Saúde- SES/RS, em

conjunto com o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul -

COSEMS/RS, poderá estabelecer fluxos de trabalho para o efetivo e adequado

cumprimento do estabelecido na presente Portaria.

CONSIDERANDO que aportou a esta promotoria a informação de que haveria

subnotificação dos resultados de testes diagnósticos, tendo em vista que o(s)

laboratório(s) particular(es) do Município não estão realizando a devida comunicação

dos dados;

 

RECOMENDA ao Prefeito Municipal:

I- Que observe as determinações sanitárias federais e estaduais, no sentido da

obrigatoriedade de comunicação dos resultados de testes diagnósticos para COVID-19,

pelos estabelecimentos públicos e privados de saúde, na forma da Nota Informativa

COE/SES, de 22.4.20;II- Que determine a fiscalização, pelos órgãos municipais

responsáveis, acerca do cumprimento das determinações estabelecidas na lei 13.979

/20   na NOTA INFORMATIVA COE-RS/SES-RS , de 22 de abril de 2020[4], no que tange

a notificação dos resultados de testes de diagnóstico para COVID-19;III- Que atente

para o cumprimento da portaria SES nº 318/2020, em especial o Art.5, que estabelece

as responsabilidades das Secretarias Municipais de Saúde, dentre elas o monitoramento
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dos casos notificados de COVID-19, inserção dos resultados nos sistemas de

informação, orientação e/ou busca ativa de contactantes;IV- Que comprove a este

agente do Ministério Público, semanalmente, o adequado preenchimento dos

formulários dos sistemas: e-SUS VE, SIVEP-GRIPE e GAL.

 

Registramos, outrossim, que eventual descumprimento das medidas

determinadas na   legislação sanitária federal ou estadual poderá ensejar a

responsabilização do gestor municipal por crime de responsabilidade, conforme

previsão expressa no Decreto-Lei n. 201/67.

Requisitamos, nos termos da lei, a divulgação adequada e imediata desta

RECOMENDAÇÃO, bem como fixamos o prazo de 24h horas para resposta escrita, a ser

direcionada para a Promotoria de Justiça dessa Comarca, pelo email:

mpmontenegro@mprs.mp.br.

[1] Disponível em:   https://saude-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202005

/12091409-55-241.pdf. Data da consulta: 12.05.2020.

[2] https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/22204509-nota-informativa-

22-de-abril.pdf

[3] https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202003/24123524-220.pdf

 

[4] https://saude.rs.gov.br/upload/arquivos/202004/22204509-nota-informativa-

22-de-abril.pdf
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Montenegro, .22 de maio de 2020

,Graziela Vieira Lorenzoni
.Promotora de Justiça

 

Nome:

Lotação:
Data:

Graziela Vieira Lorenzoni
Promotora de Justiça — 3435806
Promotoria de Justiça de Montenegro
25/05/2020 18h33min

Documento eletrônico assinado por login e senha (Provimento nº 63/2016-PGJ).

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO PÚBLICO
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONTENEGRO

Procedimento nº 00808.000.575/2020 — Procedimento Administrativo de acompanhamento de Políticas Públicas

Rua Amaury Daudt Lampert, 333, Bairro Timbauva, CEP 95780-000, Montenegro, Rio Grande do Sul
Tel. (51) 36321834 — E-mail mpmontenegro@mprs.mp.br

Documento assinado digitalmente por (verificado em 28/05/2020 10:40:05):

Nome: RIO GRANDE DO SUL PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
Data:   25/05/2020 18:33:15 GMT-03:00

__________________________________________________________________________

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001,
que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. A conferência de
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico:
"http://www.mprs.mp.br/autenticacao/documento"
informando a chave 000005226589@SIN e o CRC 27.4423.3766.

                                                                                                                                            1/1

Documento assinado digitalmente ·  Chave: 000005226589@SIN · CRC: 27.4423.3766


	RECOMENDAÇÃO

