
 

 

 
ESTADO DO CEARÁ 

MINISTÉRIO PÚBLICO 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA 
Rua Dom Manuel de Medeiros, nº 2022 – Parquelândia – CEP 60.455-305 

FONE/FAX (85) 3452 3718 - e-mail: psp@mpce.mp.br 

 

 

EDITAL Nº 002/2016 – PSP 

 

CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 27, paragrafo único, inciso IV, da 

Lei nº 8.625/93, que estabelece como atribuição do Ministério Público promover 

audiências públicas e emitir relatórios; 
 

CONSIDERANDO o disposto no artigo 117, parágrafo único, alínea “d” da 

Lei Complementar nº 72/2008, que estabelece, entre outras atribuições, caber ao 

Ministério Público do Estado do Ceará a promoção de audiências públicas como 

forma de efetivar a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis; 
 

CONSIDERANDO a disciplina do Provimento nº 113/2012, que dispõe sobre 

a realização de audiências públicas no âmbito do Ministério Público do Estado do 

Ceará, estabelecendo, em seu Art. 1º, que compete aos órgãos do Ministério Público, 

nos limites de suas respectivas atribuições, promover audiências públicas para 

auxiliar nos procedimentos sob sua responsabilidade e na identificação das variadas 

demandas sociais, buscando a participação de pessoas e autoridades que tenham 

interesses ou responsabilidades em relação à temática a ser debatida; 
 

CONSIDERANDO que as audiências públicas constituem importante 

instrumento de sensibilização e mobilização dos mais diversos setores da sociedade 

em torno de determinados assuntos, além de permitir que a própria comunidade 

expresse seus anseios e opiniões, propiciando subsídios ao órgão ministerial para 

enfrentamento das questões debatidas, que envolvam direitos e interesses difusos e 

coletivos; 
 

 CONSIDERANDO que, no decorrer dos meses de abril e maio de 2016, a 

Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública, em parceria com a Comissão de 

Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará, realizou visitas 

institucionais aos principais hospitais públicos do Município de Fortaleza que se 

encontram com obras paralisadas ou inacabas, quais sejam:  

 

- Hospital Nossa Senhora da Conceição 

- Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira (Frotinha de Parangaba) 

- Hospital Distrital Gonzaga Mota da Barra do Ceará  

- Hospital e Maternidade Dra. Zilda Arns Neumann (Hospital da Mulher) 
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CONSIDERANDO que referidas visitas foram acompanhadas por diversos 

órgãos e entidades, a exemplo do Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública 

do Estado do Ceará, da Comissão de Saúde e Seguridade Social da Câmara 

Municipal de Fortaleza, do Conselho Estadual de Saúde do Ceará, do Conselho 

Municipal de Saúde de Fortaleza, do Conselho Regional de Medicina do Estado do 

Ceará, do Conselho Regional de Enfermagem do Ceará, do Conselho Regional de 

Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito 6), do Conselho Regional de Farmácia do 

Ceará, do Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região, do Sindicato dos 

Médicos do Ceará, do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Saúde de Fortaleza 

(SINTSAF) e do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de 

Fortaleza (SINDIFORT); 

 

CONSIDERANDO que, por ocasião das visitas, foram verificadas as 

condições de atendimento, estrutura física, recursos humanos e respectivos vínculos 

de trabalho, manutenção, condições de equipamentos e motivos da paralisação ou 

demora excessiva para finalização obras; 

 

O Ministério Público do Estado do Ceará, por intermédio da Promotoria de 

Justiça de Defesa da Saúde Pública, resolve convocar AUDIÊNCIA PÚBLICA 

destinada a discutir a problemática referente AOS HOSPITAIS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS DE FORTALEZA QUE SE ENCONTRAM COM OBRAS 

PARALISADAS OU INACABADAS, tendo por finalidade coletar, junto à 

sociedade e ao Poder Público, elementos que embasem a decisão deste Órgão do 

Ministério Público quanto à matéria objeto da convocação. 

 

1) A audiência pública, aberta a qualquer cidadão, sem necessidade de 

cadastramento prévio, será realizada no dia 10 de junho de 2016, às 8h30, no 

Auditório da Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, localizado na Rua 

Assunção, nº 1100 – Bairro José Bonifácio, Fortaleza/CE. 
 

2) Serão notificados/convidados para comparecer à audiência os seguintes órgãos e 

entidades: 
 

 Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa do Estado do 

Ceará; 

 Comissão de Saúde e Seguridade Social da Câmara Municipal de Fortaleza; 

 Ministério Público de Contas do Estado do Ceará; 

 Tribunal de Contas do Estado do Ceará; 

 Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria Pública do Estado do Ceará; 
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 Comissão de Saúde da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Ceará; 

 Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA); 

 Núcleo de Vigilância Sanitária da SESA; 

 Conselho Estadual de Saúde do Ceará; 

 Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza;  

 Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza; 

 Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará; 

 Conselho Regional de Enfermagem do Ceará; 

 Conselho Regional de Odontologia do Ceará; 

 Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Crefito 6); 

 Conselho Regional de Farmácia do Ceará; 

 Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região; 

 Sindicato dos Médicos do Ceará; 

 Sindicato dos Trabalhadores no Serviço de Saúde de Fortaleza (SINTSAF); 

 Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza 

(SINDIFORT); 

 

3) A abertura da audiência pública será realizada pela Promotora de Justiça de 

Defesa da Saúde Pública, que presidirá e coordenará os trabalhos, auxiliada pelos 

demais componentes da Mesa Diretora. 

  

4) Na sequência, serão convidados a fazer uso da palavra os representantes dos 

órgãos e entidades notificados/convidados para comparecer à audiência pública, na 

ordem estabelecida pela Presidente do ato. 

 

5) Empós, os demais presentes à Audiência Pública poderão se manifestar oralmente 

da tribuna, por até 05 (cinco) minutos, conforme as inscrições, facultada à Mesa 

Diretora a adequação necessária para a boa dinâmica dos debates. 

 

6) As inscrições dos demais presentes (órgãos, entidades, institutos, movimentos, 

organismos ou lideranças) para manifestação durante a audiência pública, em 

número máximo de 10 (dez), deverão ser feitas exclusivamente de forma presencial, a 

partir da abertura da audiência pública pela Promotora de Justiça de Defesa da 

Saúde Pública. 

 

7) Independentemente do número de representantes de órgãos ou entidades 

presentes na audiência pública, fica limitada a manifestação ou fala, com 

posicionamento oficial, de apenas um deles, sendo possível uma nova manifestação 
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pelos participantes representantes de órgãos ou entidades se deliberado pela Mesa 

Diretora e de acordo com a disponibilidade de tempo. 

 

8) Não será concedida oportunidade para manifestação de participantes não inscritos 

previamente, podendo a Mesa Diretora, para os fins de adequação do espaço físico 

do auditório, garantir o acesso exclusivamente dos representantes dos órgãos e 

entidades notificados/convidados. 

 

9) Ressalte-se que as deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações 

emitidas na audiência pública ou em decorrência desta, terão caráter consultivo e não 

vinculante, destinando-se a subsidiar a atuação do Ministério Público. 

 

10) A Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública providenciará ata 

circunstanciada da audiência pública, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar de sua 

realização, com as conclusões e posicionamentos apresentados, encaminhando cópia 

a todos os inscritos, por correio eletrônico, a qual também será publicada no sítio 

eletrônico do MPCE, conforme Provimento nº 113/2012; 

 

11) Após a conclusão da audiência pública, a transcrição dos pronunciamentos orais 

e a redação da ata, com as conclusões e propostas de soluções, a Promotora de Justiça 

de Defesa da Saúde Pública determinará as providências a serem adotadas. 

 

12) Publique-se o presente Edital de Convocação no sítio eletrônico do MPCE com 10 

(dez) dias úteis de antecedência, sem prejuízo de sua afixação na sede desta 

Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública com a mesma antecedência, na 

forma do Provimento nº 113/2012. 

 

Fortaleza/CE, 24 de maio de 2016. 

 

 

 

 

ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PÔRTO 

Promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública 
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