
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ

1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MOMBAÇA

PORTARIA Nº 20/2016, DA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MOMBAÇA

EMENTA:  Instaura  Inquérito  Civil,  de  ordem  cronológica  nº  59/2016,

visando  acompanhar  a  implantação  e  estruturação dos  serviços

integrantes da rede de atenção psicossocial no âmbito do SUS - Centro de

Atendimento  Psicossosial  -  CAPS,  para  atendimento  de  portadores  de

transtornos  mentais  e  relacionados  ao  uso  de  crack,  álcool  e  outras

drogas,  no município de Mombaça/CE, buscando a efetivação plena do

Direito à Saúde.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por sua PROMOTORA DE JUSTIÇA

que esta subscreve, Dra. MÔNICA KALINE BARBOSA DE OLIVEIRA NOBRE,

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 129, incisos II, III e VI,

da Constituição Federal de 1988; artigo 1º e 25, inciso IV, alínea “a”, da Lei

Federal nº 8.625/93, artigo 7º, inciso I, da Lei Complementar Federal nº 75/93,

CONSIDERANDO que a  saúde é  direito  de  todos  e  dever  do  Estado,  nos

termos do art. 196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que  o  artigo  197,  também  da  Constituição  Federal,

estabelece que "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos

da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de

terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";

CONSIDERANDO que o mesmo texto constitucional, em seu art. 129, inciso II,

estabelece 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, promovendo as medidas necessárias a sua

garantia;

CONSIDERANDO que é fato público e notório que no Município de Mombaça

não existe Centro de Atenção Psicossocial  – CAPS, o que prejudica sobremaneira a população que necessita de

cuidados e tratamento psiquiátricos e decorrentes do uso de álcool e drogas;

 

CONSIDERANDO que o CAPS é um serviço de saúde aberto e comunitário do

Sistema Único de Saúde (SUS), sendo lugar de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos

mentais,  psicoses, neuroses graves e com problemas relacionados ao uso de crack,  álcool  e outras drogas, cuja

severidade  e/ou  persistência  justifiquem  sua  permanência  num  dispositivo  de  cuidado  intensivo,  comunitário,

personalizado e promotor de vida;

CONSIDERANDO que  o  CAPS é  organizado  em  modalidades  de  serviços

definidos  por  ordem  crescente  de  porte/complexidade  e  abrangência  populacional,  conforme  Portaria  GM/MS

336/2002,  sendo que o  CAPS I  atende  pessoas com transtornos  mentais  graves  e  persistentes  e  também  com



necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, indicado para Municípios com população acima de

vinte mil habitantes, nos termos do art. 7º, § 4º, I, da Portaria MS nº 3.088/2011;

CONSIDERANDO que segundo dados extraídos do site da Prefeitura Municipal

de Mombaça, a população do município é de 44.364 habitantes (IBGE, 2007);

CONSIDERANDO ainda o disposto na Lei nº 10.216/2001, que trata sobre a

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde

mental, trazendo no art. 2º, parágrafo único, inciso IX, o direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada,

preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental;

CONSIDERANDO que a Portaria MS nº 3088/2011 instituiu a Rede de Atenção

Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack,

álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), traz no art. 14, III, como responsabilidade dos

Municípios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a implementação, coordenação do Grupo Condutor Municipal

da Rede de Atenção Psicossocial, financiamento, contratualização com os pontos de atenção à saúde sob sua gestão,

monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial no território municipal;

RESOLVE

Instaurar o presente INQUÉRITO CIVIL,  com o objetivo de  acompanhar a

implantação e estruturação dos serviços integrantes da rede de atenção psicossocial no âmbito do SUS - Centro de

Atendimento Psicossosial - CAPS, para atendimento de portadores de transtornos mentais e problemas relacionados

ao uso de crack, álcool e outras drogas, no município de Mombaça/CE, buscando a efetivação plena do Direito à

Saúde. 

À GUISA DAS CONSIDERAÇÕES EXPENDIDAS, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

CEARÁ, por sua PROMOTORA DE JUSTIÇA com atribuições perante essa Comarca, DETERMINA:

I – O registro no sistema próprio e a autuação como Inquérito Civil  na forma do art.  10 da Resolução nº

36/2016 do OECPJ/CE e Art. 4º da Resolução 23 do CNMP;

II – O encaminhamento da presente Portaria, via protocolo web, ao Secretário Geral do Ministério Público para

publicação no Diário Oficial e divulgação no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado do Ceará na

internet, conforme previsto no art. 20, incisos I e II, da Resolução nº 036/2016 do OECPJ/CE, bem como

sua afixação nos locais de costume;

III  -  O encaminhamento, por meio eletrônico, da presente Portaria ao Centro de Apoio Operacional  da Cidadania,

conforme previsto no §8º do art. 20, da Resolução nº 036/2016 do OECPJ/CE;

IV – Expedição de ofício à Secretaria de Saúde do Município, a fim de que informe, no prazo de 15(quinze) dias:

a) quais os serviços e pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossosial de que trata a Portaria MS nº

3.088/2011 existem no Município de Mombaça/CE; 

b) como é feito o tratamento de pessoas acometidas de doença mental ou dependentes de álcool e drogas

do município;

c) relação nominal dos psiquiatras e psicólogos concursados e/ou contratados pelo Município de Mombaça

e local de sua respectiva lotação e carga horária.



V – Expedição de ofício à Secretaria Estadual de Saúde requisitando informações no prazo de 15(quinze) dias, sobre o

trâmite e viabilidade de instalação de CAPS no município de Mombaça.

NOMEIO a servidora Alana Moreira Gurgel Saraiva, técnica ministerial, como

secretária-escrevente, nos termos do art.  10, inciso V, da Resolução nº 036/2016 do OECPJ/CE, mediante termo de

compromisso.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 

Cumpra-se.

Mombaça-CE, 20 de julho de 2016.

Mônica Kaline Barbosa de Oliveira Nobre

Promotora de Justiça


