
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MAURITI

PORTARIA N° 42 /2016

INQUÉRITO CIVIL Nº 02/2013

CONSIDERANDO a  tramitação  deste  inquérito  civil,  que  tem  por  objeto  apurar  o

funcionamento das unidades de saúde da atenção básica em Mauriti/CE.

CONSIDERANDO ainda a necessidade de aprofundamento das investigações deste ICP, e

tendo em vista  que  seu  o  tempo  de  tramitação  encontra-se  expirado,  conforme  certidão  exarada,

DETERMINO a prorrogação do Inquérito Civil n° 02/2013 por mais 01 (um) ano, nos termos do Art.

9º da Resolução n° 23/2007 do CNMP.

Feito isto, determino ainda as seguintes diligências:

a)  Proceda a registro junto ao Livro competente,  bem como no Sistema Arquimedes,

desta Promotoria de Justiça;

b) Encaminhe cópia da presente portaria ao Conselho Superior do Ministério Público do

Ceará,  CAOCIDADANIA e ao  Excelentíssimo  Senhor  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado do

Ceará, via e-mail, solicitando sua publicação na imprensa oficial;

c) Encaminhe os relatórios do CREME a Secretaria de Saúde de Mauriti, requisitando

resposta sobre a solução dos problemas encontrados pelo CREMEC, em especial: i) dificuldades na

marcação de exames para ressonância magnética e tomografia, com necessidade de convênio com o

Hospital  Santo  Antônio  de  Barbalha/CE;  ii)  dificuldade  para  internação  em  UTI  Neonatal;  iii)

inexistência de sonar, otoscópio e estetoscópio infantil nas unidades de saúde básica da família; iv)

disponibilizar  ao  médico  prontuário  ou  ficha  clínica  para  os  atendimento  de  qualquer  natureza  a

pacientes;  v)  implementar  atividades  de  Acolhimento  dos  pacientes,  conforme  protocolos  do

Ministério da Saúde; vi) inexistência de Diretor Técnico no Hospital e Maternidade São José. Prazo

de 10 (dez) dias úteis para resposta, na forma do Art. 8º e 10 da Lei 7.347/85.

Decorridos os prazos, retorne-me os autos à conclusão.

Expedientes necessários.

Cumpra-se.

Mauriti/CE, em 1 de agosto de 2016.

LEONARDO MARINHO DE CARVALHO CHAVES
Promotor de Justiça Respondendo


