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CIDADANIA 

 
NOTÍCIAS 

MPCE e município de Senador Pompeu firmam TAC sobre municipalização do trânsito 
  

 
LEGISLAÇÃO
 

RECOMENDAÇÃO Nº 34 DO CNMP - Atuação do Ministério Público como órgão interveniente no processo civil 
  

Lei 13.281/2016 - Traz alterações para o CTB e a LBI 
  

DECRETO 8.537/2015 - Regulamenta a Lei nº 12.852/2013, e a Lei nº 12.933/2013 - Dispõe sobre a Meia-entrada 
  

LEI 13.290/2016 - Torna obrigatório o uso, nas rodovias, de farol baixo aceso durante o dia 
  

PESSOA IDOSA 

 
NOTÍCIAS 

MPCE instaura Procedimento Administrativo para que a AMC desenvolva ações voltadas aos pedestres idoso e com 
mobilidade reduzida 

  
TJCE - Seguradora é condenada a pagar R$ 152,8 mil por negar prêmio de apólice para aposentada 

  

 
JURISPRUDÊNCIAS 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - RECURSO - 
CONHECIMENTO E JULGAMENTO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SISTEMA DE TURMAS RECURSAIS DO 
JUIZADO ESPECIAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDISPONÍVEL E INDIVIDUAL - IDOSO. 

  
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - IDOSO - ESTADO DE 
MINAS GERAIS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - CONDENAÇÃO MANTIDA 
- RETENÇÃO DA RECEITA MÉDICA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

  
PESSOA COM DEFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE 

 
NOTÍCIAS 

MPCE realiza reunião para discutir criação de rede de atenção e acompanhamento da pessoa com deficiência intelectual 
  

TST - Construtora é condenada por descumprir cota de pessoas e fazer exigências para contratação com deficiência 

http://www.mpce.mp.br/2016/05/12/mpce-e-municipio-de-senador-pompeu-firmam-tac-sobre-municipalizacao-do-transito/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=385422
http://www.mpce.mp.br/2016/05/17/mpce-realiza-reuniao-para-discutir-a-criacao-de-uma-rede-de-atencao-e-acompanhamento-da-pessoa-com-deficiencia-intelectual/
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/345559626/ap-civel-reex-necessario-ac-10242130015983001-mg/inteiro-teor-345559692
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/345559626/ap-civel-reex-necessario-ac-10242130015983001-mg/inteiro-teor-345559692
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/345559626/ap-civel-reex-necessario-ac-10242130015983001-mg/inteiro-teor-345559692
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/345557372/apelacao-civel-ac-10528130015381001-mg/inteiro-teor-345557456
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/345557372/apelacao-civel-ac-10528130015381001-mg/inteiro-teor-345557456
http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/345557372/apelacao-civel-ac-10528130015381001-mg/inteiro-teor-345557456
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=386894
http://www.mpce.mp.br/2016/05/25/mpce-instaura-procedimento-administrativo-para-que-a-amc-desenvolva-acoes-voltadas-aos-pedestres-idoso-e-com-mobilidade-reduzida/
http://www.mpce.mp.br/2016/05/25/mpce-instaura-procedimento-administrativo-para-que-a-amc-desenvolva-acoes-voltadas-aos-pedestres-idoso-e-com-mobilidade-reduzida/
http://www.sintese.com/norma_integra.asp?id=19223
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8537.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13281.htm
http://www.cnmp.mp.br/portal_2015/images/rec_34.pdf


  
TRF4 - Tribunal garante vaga de policial rodoviário a candidato com deficiência 

  
TJAC - Acessibilidade: Paciente conquista na Justiça direito a cartão de gratuidade 

  
STJ - Tribunal destaca decisões sobre isenções para pessoas com necessidade especial 

  
MPCE realiza reunião para tratar da realidade da educação inclusiva no Ceará 

  
SAÚDE PÚBLICA 

 
NOTÍCIAS

Rede Estadual de Políticas sobre Drogas é apresentada no MPCE 
  

MPCE realiza audiência para debater políticas públicas de combate ao mosquito Aedes aegypti em Eusébio 
  

MPCE participa de seminário sobre saúde mental 
  

CAOCidadania realiza reunião para discutir ações de enfrentamento à tríplice epidemia de dengue, zika e chicungunya 
  

MPCE cobra conclusão de obras em hospitais 
  

MPCE realiza audiência pública para alertar população de Nova Russas sobre combate ao mosquito Aedes aegypti 
  

TJDF - Espera de quase 10 anos na fila de cirurgia gera indenização a paciente da rede pública de saúde 
  

 
PROJETOS DE LEI 

C.FED - Planos de saúde podem ser obrigados a cobrir testes de gestantes para zika vírus 
  

PESSOA IDOSA 

 
EVENTOS 

Evento em comemoração ao dia 15 de junho - Dia Mundial de Conscientização da Violência contra o Idoso 

CAOCIDADANIA - CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA CIDADANIA 
Rua Assunção, 1360 - Bairro: José Bonifácio - CEP: 60050-011 

Telefone: 85 3252 6352 - Email: caocidadania@mpce.mp.br

http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2015/12/Dia-Mundial-de-Conscientiza%C3%A7%C3%A3o-da-Viol%C3%AAncia-contra-o-Idoso-.pdf
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=385338
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=387364
http://www.mpce.mp.br/2016/05/30/mpce-realiza-audiencia-publica-para-alertar-populacao-de-nova-russas-sobre-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti/
http://www.mpce.mp.br/2016/06/07/mpce-cobra-conclusao-de-obras-em-hospitais/
http://www.mpce.mp.br/2016/06/07/caocidadania-realiza-reuniao-para-discutir-acoes-de-enfrentamento-a-triplice-epidemia-de-dengue-zika-e-chicungunya/
http://www.mpce.mp.br/2016/05/24/mpce-participa-de-seminario-sobre-saude-mental/
http://www.mpce.mp.br/2016/05/25/mpce-realiza-audiencia-para-debater-politicas-publicas-de-combate-ao-mosquito-aedes-aegypti-em-eusebio/
http://www.mpce.mp.br/2016/06/03/ede-estadual-de-politicas-sobre-drogas-e-apresentada-no-mpce/
http://www.mpce.mp.br/2016/05/31/mpce-realiza-reuniao-para-tratar-da-realidade-da-educacao-inclusiva-no-ceara/
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=386874
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=386817
http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=386308

