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PORTARIA Nº 028/2016 – PSP

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, através da PROMOTORIA
DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE PÚBLICA, com fundamento nos artigos 127 caput, e 129,
III  e IX da Constituição Federal,  art.  7º,  I,  da Lei Complementar 75/1993, arts. 129 e 130, III,  da
Constituição Estadual; art. 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal n. 8.625/93, art. 114, IV, alínea “b”
da Lei Complementar do Ministério Público do estado do Ceará n. 72/2008, art. 8º, § 1º da Lei n.
7.347/85, art. 4º da Resolução 23 do CNMP, art. 3º da resolução 007/2010 do Colégio de Procuradores
do Ministério Público do Estado do Ceará, art. 2º, incisos VII e XIII, da Lei Estadual 13.195/2002 (Lei
de instituição da PSP), e segundo as disposições da Lei Federal n. 7.347/85, 

CONSIDERANDO que este Órgão Ministerial expediu a Recomendação Administrativa nº
008/2015, recomendando à Secretária Municipal de Saúde de Fortaleza a adoção de providências
administrativas, no sentido de elaborar e acompanhar a execução do Plano de Contingência para o
enfrentamento da tríplice epidemia (Dengue, Zika e Chikungunya), dentre outras providências;

CONSIDERANDO  que  também  fora  expedida  a  Recomendação  Administrativa  nº
009/2016, recomendando  ao  Secretário  da  Saúde  do  Estado  do  Ceará  a  adoção  das  seguintes
providências  administrativas,  com  o  objetivo  de  enfrentar  a  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e
Chikungunya): a)  prestar apoio técnico e financeiro a todos os Municípios do Estado, incluindo o
Município de Fortaleza, e executar supletivamente ações e serviços de saúde; b) coordenar e, em
caráter  complementar,  executar  ações  e  serviços  de  vigilância  epidemiológica  em  todos  os
Municípios do Estado, incluindo o Município de Fortaleza; e c) em caráter suplementar, formular,
executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde em todos os
Municípios do Estado, incluindo o Município de Fortaleza;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  acompanhar  as  medidas  adotadas  pelas  referidas
Secretarias  de  Saúde  para  enfrentamento  da  tríplice  epidemia  (Dengue,  Zika  e  Chikungunya),
incluindo  as  providências  referentes  à  limpeza  urbana  e  ao  acesso  compulsório  aos  ambientes
privados pelos agentes da vigilância epidemiológica incumbidos do programa de combate ao Aedes
Aegypti, nos casos de imóveis  fechados,  abandonados ou com acesso não permitido pelo morador;

CONSIDERANDO, que a Constituição Federal  determina como função institucional  do
Ministério Público a defesa da ordem jurídica,  do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, bem como o dever de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos aos
direitos assegurados na Carta Magna de 1988, bem como promover as medidas necessárias a sua
garantia;
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CONSIDERANDO a necessidade de investigar mais detidamente o caso;

RESOLVE  instaurar  INQUÉRITO  CIVIL  para  apuração  da  situação  apresentada,
determinando, de logo:

1. Registre-se no sistema próprio e autue-se como Inquérito Civil, na forma do art. 2º, §3º e
art. 3º, V e VI ambos da resolução nº 007/2010 do CPJ/CE, e proceda à respectiva autuação;

2. Com base no art. 7º, §2º da resolução 23/2007 do CNMP e art. 30 da Resolução 007/2010
do CPJ/CE, a publicação da presente portaria nos locais de costume, bem como encaminhamento da
presente Portaria à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, por e-mail,  para
publicação no Diário Oficial;

3. Nomeio o Técnico Ministerial Francisco Mirtênio de Lima Pinheiro, para secretariar e
diligenciar o presente Inquérito Civil,  mediante Termo de Compromisso,  nos termos do art.  3º,
incisos VII da Resolução 007/2010 do CPJ/CE e art. 4º, V, da Resolução n. 23 do CNMP, conferindo
poderes para realizar a produção de atos meramente ordinatórios; 

4. Comunique-se a instauração de Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério Pú-
blico e ao Centro de Apoio Operacional da Cidadania, nos termos do art.  3º,  VIII da Resolução
007/2010 do CPJ/CE; 

5. Designe audiência para discussão das medidas de enfrentamento à tríplice epidemia
(Dengue,  Zika  e  Chikungunya),  incluindo  as  problemáticas  da  limpeza  urbana  e  do  acesso
compulsório aos ambientes privados, pelos agentes da vigilância epidemiológica incumbidos do
programa de combate ao Aedes Aegypti, nos casos de imóveis  fechados,  abandonados ou com
acesso não permitido pelo morador. Notifique-se a SESA, a COPROM/SESA, a SMS de Fortaleza,
a  Coordenadoria  de  Vigilância  em  Saúde  da  SMS  de  Fortaleza,  a  Secretaria  Municipal  da
Conservação  e  Serviços  Públicos  de  Fortaleza  e  a  Empresa  Municipal  de  Limpeza  Urbana
(Emlurb). 

6. O presente Inquérito Civil deverá estar concluído no prazo de 12 (doze) meses. Se venci-
do tal prazo, certifique e abra vista.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. Gabinete da  Promotoria de Justiça de Defesa da
Saúde Pública, em Fortaleza, aos 19 de janeiro de 2016.

ISABEL MARIA SALUSTIANO ARRUDA PÔRTO
Promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública
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