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RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL Nº. 04/2016

Objeto: 

Formação de BRIGADAS de combate ao mosquito  aedes aegypti,

instituição  do  COMITÊ  GESTOR  MUNICIPAL,  ações  e

divulgações. 

O  MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DO  CEARÁ,  por  sua

representante  legal,  com fulcro e legitimado nos arts.  29,  IV, 37, caput,  129, II  e  III,  da

Constituição da República, art. 1º e 25, inciso IV , alínea ‘a’ da Lei n. 8.625/93, vem perante o

Exmo. Sr. Secretário de Saúde e Exmo. Sr. Prefeito do Município de Eusébio apresentar 

          RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL  

em área de concentração no Direito à Saúde Pública para o enfrentamento da tríplice epidemia

(Dengue, Zika e Chikungunya), ante ao que segue e :

CONSIDERANDO a grave situação da Saúde Pública no que concerne à tríplice epidemia

(Dengue,  Zika  e  Chikungunya)  que assola  o Brasil,  notadamente  os estados do Nordeste,

inclusive o Ceará.

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
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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 em FEVEREIRO de 2016 foram constatados 992 casos prováveis de

DENGUE no Estado do Ceará, tendo a situação epidemiológica referente aos vírus no Estado

do CEARÁ, conforme  o  BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO editado  em 12 de  fevereiro  de

2016, apontado o que segue:

“Em 2016, até a SE 06 (31/01/2016 a 13/02/2016), foram registrados 992 casos

prováveis de dengue no Ceará, sendo 28,2% (280) confirmados. Para esta análise,

consideram-se casos prováveis de dengue todas as classificações (dengue, DCSA,

DG,  ignorado/branco,  inconclusivo),  excetuando-se  os  casos  descartados.  Em

2016,  a  distribuição  dos  casos  até  a  SE 06,  mostra  menor  número  de  casos,

comparando-se ao ano anterior  (figura no arquivo em anexo).  Confirmaram-se

casos em 18 das 22 Coordenadorias Regionais  de Saúde (CRES) e em 21,1%

(39/184) dos municípios (Tabela 1, arquivo em anexo). Em relação a faixa etária,

21,8% dos casos confirmados tinham de 20 a 29 anos.”

CONSIDERANDO que em 1º  ABRIL de 2016 foram constatados 6419 casos prováveis de

DENGUE no Estado do Ceará, tendo a situação epidemiológica referente aos vírus no Estado

do CEARÁ, conforme o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO editado em 1º de ABRIL de 2016,

apontado o que segue:
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“Em 2016, até a SE 13 (03/01/2016 a 02/04/2016), foram registrados 6.419 casos

prováveis  de  dengue  no  Ceará,  sendo  44,1%  (2.834)  confirmados.  Para  esta

análise, consideram-se casos prováveis de dengue todas as classificações (dengue,

DCSA, DG, ignorado/branco, inconclusivo), excetuando-se os casos descartados.

Em 2016, a distribuição dos casos até a SE 13, mostra menor número de casos,

comparando-se ao ano anterior (Figura 1). Confirmaram-se casos nas 22 (100%)

Coordenadorias  Regionais  de Saúde (CRES) e  em 53,8% (99)  dos municípios

(Tabela 1). Em relação à faixa etária, 23,6% dos casos confirmados tinham de 20

a 29 anos”

CONSIDERANDO um aumento de cerca de 647% em aproximadamente 2 meses nos

casos  prováveis  de  DENGUE (de  992  para  6419  casos),  havendo indicativa  ação  do

mosquito aedes aegypti.

CONSIDERANDO que até 04 de fevereiro de 2016 foram constados 275 casos suspeitos de

MICROCEFALIA no Estado do Ceará, tendo a situação epidemiológica referente aos vírus no

Estado do CEARÁ, conforme o BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO editado em 05 de fevereiro

de 2016, apontado o que segue:

“No Ceará, até 04 de fevereiro de 2016, foram notificados 275 casos suspeitos de

microcefalia  (ver definições ao lado),  identificados em 67 municípios  e em 18

Regiões de Saúde. Dos casos notificados, 92,4% (254/275) estão em investigação

(sendo  02  óbitos),  4% (11/275)  foram confirmados  (sendo  08  óbitos)  e  3,6%

(10/275) foram descartados. Em relação ao período de detecção, 88,7% (244/275)

foram detectados no pós-parto e 11,3% (31/275) detectados durante a gestação.

Dentre  os  casos  confirmados,  01  teve  diagnostico  para  vírus  zika  e  10  foram

diagnosticado com microcefalia relacionada à infecção congênita. A distribuição

dos casos por município de residência e classificação de status de investigação

pode ser visualizada na Figura 1 e Tabela 1, 2 e 3 (arquivo em anexo).”
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CONSIDERANDO que de  outubro de 2015 a 28 de março de 2016 foram constados 426

casos suspeitos de MICROCEFALIA no Estado do Ceará, tendo a situação epidemiológica

referente  aos  vírus  no  Estado  do  CEARÁ,  conforme  o  BOLETIM  EPIDEMIOLÓGICO

editado em 29 de março de 2016, apontado o que segue:

“No Ceará, de outubro de 2015 a 28 de março de 2016, foram notificados 426

casos.  Destes,  17,5%  (73/426)  foram  confirmados,  26,1%  (111/426)  foram

descartados e 56,8% (242/426) estão em investigação (definições  ao lado).  Do

total  de  notificados,  83,6% (356/426)  foram detectados  no  pós-parto  e  16,4%

(70/426)  durante  a  gestação.  Dos  casos  confirmados,  87,7%  (64/73)  foram

encerrados  por  critério  clínico-radiológico  e  12,3% (9/73)  tiveram diagnóstico

laboratorial confirmado para vírus zika.”

 

CONSIDERANDO que a circulação concomitante dos vírus da CHICUNGUNYA (CHIKV)

e o ZIKA VIRUS (ZIKAV) aumenta a vulnerabilidade da nossa população, especialmente em

razão da associação indicativa deste último vírus aos casos de malformação por microcefalia

em recém-nascidos.

CONSIDERANDO que a confecção dos três tipos de vírus tem sido apontada como a possível

causa  da  elevação  de  casos  de  Síndrome  de  Guillain-Barré  na  Capital  e  no  Estado,

demandando recursos medicamentosos (imunoglobulina) e tecnológicos de alto custo (UTI –

unidade de tratamento intensivo) para o cuidado adequado a estes pacientes.

CONSIDERANDO que o  grave  cenário  apontado  para  2016,  incorrendo  em significativa

necessidade de ações preventivas, não podendo os municípios desmobilizar as suas equipes de

saúde,  diante  da relevância  do trabalho  de  campo para  a  prevenção da  epidemia  e  cujos

reflexos  dessa  medida  são  sentidos  nos  periódicos  informes  epidemiológicos
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(http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/197-

secretaria-svs/20799-microcefalia).

CONSIDERANDO  o  DECRETO  ESTADUAL  No.  31.866/2015  que  determina  a

formação de BRIGADAS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI nos prédios públicos

estaduais e que sejam utilizados pelo Poder Público estadual: 

DECRETO Nº 31.866, de 29 de dezembro de 2015.

INSTITUI AS BRIGADAS ESTADUAIS DE COMBATE AO AEDES 

AEGYPTI.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe 

confere o art. 88, incisos IV e VI, da Constituição Estadual, e CONSIDERANDO 

a importância de reunir esforços para combater possíveis focos do mosquito Ae-

des Aegypti em prédios utilizados por órgãos públicos e/ou vinculados, evitando, 

assim, as graves doenças transmitidas por esse agente, RESOLVE:

Art. 1º Ficam instituídas as brigadas estaduais de combate ao Aedes Aegypti, a se-

rem instaladas em todos os prédios públicos estaduais ou em utilização por órgão 

públicos e/ou vinculados.

Art. 2º As brigadas estaduais tem por finalidade combater focos do mosquito Ae-

des Aegypti nos prédios onde funcionam órgãos do Governo do Estado do Ceará e

vinculados.

Art. 3º A organização das brigadas prediais ficará por conta do setor administrati-

vo respectivo ou, na sua ausência, por setor com atribuição correspondente.

Art. 4º As brigadas deverão ser compostas por quantas pessoas forem necessárias 

e terão por tarefa, a cada 07 (sete) dias, promover a inspeção e a eliminação de 

possíveis focos e criadouros do Aedes Aegypti, sendo ainda multiplicadoras de 

práticas de educação em saúde para os que utilizem o prédio.
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Art. 5º A participação como membro da brigada é considerada de relevante servi-

ço público e não enseja remuneração adicional.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em 

Fortaleza, aos 29 de dezembro de 2015.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

CONSIDERANDO a possibilidade de regulamentação pelo Poder Executivo e Legislativo no

âmbito  também dos MUNICÍPIOS DO CEARÁ na formação de brigadas  de combate  ao

mosquito. 

CONSIDERANDO o DECRETO No. 31865/2015 que instituiu o COMITÊ GESTOR

ESTADUAL DE POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À DENGUE, CHIKUNGUNYA

E ZIKA

DECRETO Nº 31.865, de 29 de dezembro de 2015.

INSTITUI O COMITÊ GESTOR ESTADUAL DE POLÍTICAS DE ENFREN-

TAMENTO À DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA. O GOVERNADOR DO

ESTADO DO CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o art.88, incisos IV

e VI, da Constituição Estadual, e 

CONSIDERANDO o cenário atual de proliferação da Dengue, Chikungunya e

Zika no País, em especial na Região Nordeste, CONSIDERANDO, ainda, a im-

portância da adoção de medidas para enfrentamento dessas doenças, com a propo-

sição de ações contundentes no sentido de combatê-las, RESOLVE:
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Art.1º Fica instituído o Comitê Gestor Estadual de Políticas de Enfrentamento à

Dengue, Chikungunya e Zika, com a finalidade de propor, articular, coordenar e

avaliar ações destinadas ao controle do vetor, reduzir a incidência das doenças e

seus efeitos e auxiliar a pesquisa relacionada às ações de vigilância, prevenção,

atenção à saúde e controle da Dengue, Chikungunya e Zika.

Art.2º  O  Comitê  Gestor  Estadual  de  Políticas  de  Enfrentamento  à  Dengue,

Chikungunya e Zika terá as seguintes atribuições:

I - coordenar e elaborar diagnósticos para subsidiar as ações dos órgãos envolvi-

dos com atuação nas áreas atingidas pela Dengue, Chikungunya e Zika, Chikun-

gunya e Zika;

II - promover articulações para a execução das ações de acordo com as diretrizes

nacional e estadual e considerando o perfil epidemiológico; 

III - promover o intercâmbio e a integração de informações produzidas pelos inte-

grantes do Comitê;

IV - divulgar informações sobre o andamento das ações do Comitê.

Art.3º  O  Comitê  Gestor  Estadual  de  Políticas  de  Enfrentamento  à  Dengue,

Chikungunya e Zika será coordenado por pessoa indicada pela Secretaria de Esta-

do da Saúde, sendo composto por um representante de cada um dos seguintes ór-

gãos e entidades:

I – Gabinete do Governador - GABGOV;

II – Secretaria de Estado de Casa Civil;

III - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG;

IV – Secretaria de Estado de Saúde – SESA

V - Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA;

VI - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECITECE;
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VII -10º Região Militar;

VIII - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SDA;

IX - Secretaria de Estado de Educação - SEE;

X – Secretaria de Estado de Infraestrutura- SEINFRA; XI – Secretaria de Estado

de Recursos Hídricos- SRH;

XII – Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS;

XIII – Secretaria de Estado do Turismo - SETUR;

XIV – Secretaria de Estado das Cidades- SECID; e

XV – Secretaria de Estado da Cultura – SECULT; e

XVI – Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará –

COSEMS.

§1º Os órgãos e entidades participantes deverão executar as ações conforme deli-

berações do Comitê de Enfrentamento à Dengue, Chikungunya e Zika.

§2º Cada representante terá um suplente, seus substitutos em eventuais ausências

ou impedimentos.

§3º Os representantes titulares e suplentes serão indicados pelo órgão ou entidade

ao qual se vinculam e serão designados por ato do Governador do Estado.

§4º Poderão ser convocados e/ou convidados a participar pontualmente das reuni-

ões quaisquer órgãos, entidades públicas, privadas e representantes da sociedade

civil, não integrantes da composição permanente do comitê, com a finalidade de

contribuir para a discussão, consecução e acompanhamento das ações executadas.

Art.4º O Comitê terá uma Coordenação-Geral, nos termos do art.3º, “caput”, e po-

derá criar grupos de trabalho, permanentes ou com prazo determinado, para estu-

dar, propor, detalhar e analisar assuntos específicos pertinentes às suas atribui-

ções.

Art.5º A participação como membro do Comitê é considerada de relevante serviço

público e não enseja remuneração adicional. 

Art.6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
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PALÁCIO DA ABOLIÇÃO, DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, em

Fortaleza, aos 29 de dezembro de 2015.

Camilo Sobreira de Santana

GOVERNADOR DO ESTADO DO CEARÁ

  

CONSIDERANDO que o ENFRENTAMENTO DATRÍPLICE EPIDEMIA exige ações

INTERSETORIAIS, sendo a formação dos COMITÊS GESTORES MUNICIPAIS DE

COMBATE  AO  MOSQUITO,  colegiado  em  que  se  encontram  vários  Secretários

Municipais,  um  fórum  permanente  para  melhor  planejar,  organizar,  controlar  e

coordenador as ações.

RECOMENDA:

A) aos Exmos. Srs. Prefeito Municipal e Secretário de Saúde do Município de Eusébio o

que  segue,  somando-se  as  recomendações  já  encaminhadas  e  as  orientações  técnicas

prestadas pelos órgãos competentes:

I – promover a CONSTITUIÇÃO DAS BRIGADAS DE COMBATE AO MOSQUITO

AEDES AEGYPTI para as vistorias nos prédios públicos e de uso público do Município

de  Eusébio,  realizando  as  ações  de  combate  ao  mosquito,  podendo  inclusive  editar

DECRETO MUNICIPAL à luz do exposto no DECRETO ESTADUAL No. 31.866/2015;

II -   Capacitar os integrantes das BRIGADAS por meios dos órgãos competentes estadual e

municipal;

III  -  promover  a  CONSTITUIÇÃO  DO  COMITÊ  GESTOR  MUNICIPAL DE

POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA para I -

coordenar e elaborar diagnósticos para subsidiar as ações dos órgãos envolvidos com atuação

nas áreas atingidas pela Dengue, Chikungunya e Zika, Chikungunya e Zika; II - promover
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articulações  para a execução das ações  de acordo com as diretrizes  nacional  e estadual  e

considerando  o  perfil  epidemiológico;  III  -  promover  o  intercâmbio  e  a  integração  de

informações  produzidas  pelos  integrantes  do  Comitê;  IV  -  divulgar  informações  sobre  o

andamento das ações do Comitê,  podendo inclusive editar DECRETO MUNICIPAL à luz

do exposto no DECRETO ESTADUAL No. 31.865/2015;

B) analisar e divulgar a situação epidemiológica do município quanto à ocorrência de dengue,

zika  e chikungunya  em meios  de comunicação social  e  digital,  bem como por  um portal

transparente e de fácil acesso, atualizando diariamente, informando à Promotora de Justiça

com atribuição na área de saúde pública do Município de Eusébio a cada 30 DIAS;

C) fazer permanente acompanhamento das áreas de risco, podendo monitorar a situação

de  iminente  perigo  à  saúde  pública  com  o  auxílio  de  tecnologias que  permitam  a

identificação remota de criadouros;

D) divulgar, nas vias referidas no item ‘c’, os logradouros públicos onde se constatou a

maior presença das larvas e ovos do mosquito aedes aegypti, de ambientes propícios para

a proliferação (piscinas,  tanques,  depósitos  de  água parada,  a  descoberto  ou sem os

devidos cuidados), permitindo uma ação mais focada do Poder Público em geral  e a

fiscalização social;

E) ao CMS - Conselho Municipal de Saúde, para conhecimento e para a formação de BRI-

GADAS de combate ao mosquito para uma maior fiscalização social  ;

F) Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores deste município, para fins

de conhecimento e adoção das medidas que lhe competir acerca da matéria, dando a devida

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)



MINISTÉRIO PÚBLICO DO CEARÁ
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EUSÉBIO

                                                                         
                                                                                                                                      

publicidade desta recomendação no âmbito interno dessa instituição,  e para a formação de

BRIGADAS de combate ao mosquito para uma maior fiscalização social  ;

G) As rádios difusoras do Município para conhecimento da RECOMENDAÇÃO e para noti-

ciar ao Ministério Público os fatos que tenha chegado aos conhecimentos acerca da ação irre-

gular praticada por agente público e cidadão no que tange a proliferação dos mosquitos, da re-

cusa injustificada para assegurar os agentes de endemias e outros condições de realizarem as

ações preventivas e de extermínio das larvas, ovos e criadouros do mosquito Aedes Aegypti,

bem como para estimular (e divulgar) a formação de BRIGADAS de combate ao mos-

quito na sociedade, assegurando uma maior fiscalização social  , dando a devida publicida-

de;

H) À Secretaria Geral do Ministério Público, por meio eletrônico, para a publicação no Diário

de Justiça e/ou à Assessoria  de Comunicação -  AsCom da Procuradoria  Geral de Justiça,

através dos e-mails web@mpce.mp.br e moema.soares@mpce.mp.br; 

I) Ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará e à Corregedoria-Geral do

Ministério Público, para fins de conhecimento e acompanhamento; 

J)  Ao  Centro  de  Apoio  Operacional  da  Cidadania,  por  meio  eletrônico,  para  ciência

(caocidadania@mpce.gov.br).

Por fim, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUISITA ao Sr. Prefeito Municipal e

ao  Sr.  Secretário  de  Saúde  as  informações  sobre  as  providências  adotadas  consoante  a

observância plena da legislação no sentido de assegurar as ações preventivas e de saúde no

município no combate ao mosquito e as suas conseqüências, fixando prazo de 30 dias para

resposta.

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)
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Publique-se. 

Registre-se. 

Arquive-se.  

Eusébio, 20 de maio de 2016.

Gabrielle Correia Lima Pereira

Promotora de Justiça

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)
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OFÍCIO N.º 71/2016                                                                  Eusébio, 20 de maio de 2016.

À Sua Excelência o Senhor
DR. PLÁCIDO RIOS BARROS
Presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará 
Rua Assunção, nº. 1100, José Bonifácio
60.050.011 - Fortaleza/CE

Assunto: Encaminha cópia das Recomendações nº. 004, 005, 006, 007 e 008/2016.

                                  Senhor Presidente,
     

Ao  cumprimentá-lo,  encaminho  a  Vossa  Excelência,  nos  termos  da

Resolução  n.º  007/2010,  cópia  das  Recomendações  nº.  004,  005,  006,  007  e  008/2016,

expedidas no âmbito do Inquérito Civil n° 002/2016, instaurado nesta Promotoria de Justiça,

informando que semelhante providência foi efetuada junto à Corregedoria Geral do Ministério

Público e ao CAOCIDADANIA.

Colho o ensejo para reiterar votos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente, 

GGABRIELLEABRIELLE C CORREIAORREIA L LIMAIMA P PEREIRAEREIRA

Promotora de JustiçaPromotora de Justiça

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)
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OFÍCIO N.º 72/2016                                                                  Eusébio, 20 de maio de 2016.

À Sua Excelência o Senhor
DR. JOSÉ WILSON SALES JÚNIOR 
Corregedor Geral do Ministério Público do Estado do Ceará
Rua Assunção, nº. 1100, José Bonifácio
60.050.011 - Fortaleza/CE

Assunto: Encaminha cópia das Recomendações nº. 004, 005, 006, 007 e 008/2016.

                                      Senhor Corregedor,
     

Ao  cumprimentá-lo,  encaminho  a  Vossa  Excelência,  nos  termos  da

Resolução  n.º  007/2010,  cópia  das  Recomendações  nº.  004,  005,  006,  007  e  008/2016,

expedidas no âmbito do Inquérito Civil n° 002/2016, instaurado nesta Promotoria de Justiça,

informando  que  semelhante  providência  foi  efetuada  junto  ao  Conselho  Superior  do

Ministério Público e ao CAOCIDADANIA.

Colho o ensejo para reiterar votos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

GGABRIELLEABRIELLE C CORREIAORREIA L LIMAIMA P PEREIRAEREIRA

Promotora de JustiçaPromotora de Justiça

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)
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OFÍCIO N.º 082/2016                                                                 Eusébio, 20 de maio de 2016.

À Sua Excelência o Senhor
DRA. HUGO FROTA MAGALHÃES PORTO NETO 
Coordenador do CAOCIDADANIA
Rua Assunção, nº. 1360, José Bonifácio 
60.050.011 - Fortaleza/CE

Assunto: Encaminha cópia das Recomendações nº. 004, 005, 006, 007 e 008/2016.

Senhor Coordenador,

     

Ao  cumprimentá-lo,  encaminho  a  Vossa  Excelência,  nos  termos  da

Resolução  n.º  007/2010,  cópia  das  Recomendações  nº.  004,  005,  006,  007  e  008/2016,

expedidas no âmbito do Inquérito Civil n° 002/2016, instaurado nesta Promotoria de Justiça

para acompanhar as ações de enfrentamento da tríplice endemia, atendendo às sugestões dos

Ofícios Circulares n° 18/2016/CAOCIDADANIA e n° 23/2016/CAOCIDADANIA de vossa

lavra,  aproveitando a oportunidade para informar que semelhante providência foi efetuada

junto  ao  Conselho  Superior  do  Ministério  Público  e  à  Corregedoria  Geral  do  Ministério

Público. 

Colho o ensejo para reiterar votos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente,

GGABRIELLEABRIELLE C CORREIAORREIA L LIMAIMA P PEREIRAEREIRA

Promotora de JustiçaPromotora de Justiça

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)
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OFÍCIO Nº 73/2016                                                                  Eusébio,
120de maio de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
JOSÉ ARIMATÉA LIMA BARROS JÚNIOR
Prefeito Municipal de Eusébio/CE
Nesta

Assunto: encaminha Recomendações n° 04, 07 e 08/2016.

Senhor Prefeito, 

Ao  cumprimentá-lo,  venho,  através  do  presente,  encaminhar  as

Recomendações n° 04, 07 e 08/2016, para os devidos fins.

Atenciosamente,

Gabrielle Correia Lima Pereira

Promotora de Justiça

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)
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OFÍCIO Nº 74/2016                                                                   Eusébio, 120de maio de 2016.

A Sua Excelência o Senhor
MÁRIO LUCIO RAMALHO MARTILDES
Secretário Municipal de Saúde de Eusébio/CE
Nesta

Assunto: encaminha Recomendações n° 04, 07 e 08/2016.

Senhor Secretário, 

Ao  cumprimentá-lo,  venho,  através  do  presente,  encaminhar  as

Recomendações n° 04, 07 e 08/2016, para os devidos fins legais.

Atenciosamente,

Gabrielle Correia Lima Pereira

Promotora de Justiça

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)
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Ofício nº 80/2016-PJ                                                                  Eusébio, 20 de maio de 2016.

À Senhora
MARIA DAS GRAÇAS VIANA BEZERRA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Eusébio/CE
Nesta.

Assunto: encaminhar a Recomendação 04/2016.

Senhora Presidente,

Ao  cumprimentá-la,  venho,  através  do  presente,  encaminhar  a

Recomendação n° 04/2016, para o devido conhecimento.

No ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Gabrielle Corria Lima Pereira

        Promotora de Justiça         

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)
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OFÍCIO nº 81/2016                                                                    Eusébio, 20 de maio de 2016.

A Sua Excelência o Senhor 
EDNARDO DOS SANTOS MASSENO 
Presidente da Câmara Municipal de Eusébio/CE
Nesta.

Assunto: encaminhar a Recomendação 04/2016.

Senhor Presidente,

Ao  cumprimentá-la,  venho,  através  do  presente,  encaminhar  a

Recomendação n° 04/2016, para os devidos fins.

No ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Gabrielle Corria Lima Pereira

        Promotora de Justiça         

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF, art. 127)
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