
RECOMENDAÇÃO

                

CONSIDERANDO 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 Federal, promovendo as medidas necessárias à sua

garantia, bem como promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção

dos direitos difusos e coletivos, entre eles, a saúde coletiva e,

CONSIDERANDO que a saúde é um direito social e coletivo, sendo dever do

Estado, no âmbito de suas três esferas de poder e atuação, garantido por meio de

políticas sociais e econômicas que busquem à redução de contágio e risco de doenças e

/ou outros, bem como ao acesso universal e igualitário aos serviços e ações destinados

à sua promoção, proteção e recuperação, com fulcro nos artigos 6º e 196 da

Constituição Federal de 1988;

CONSIDERANDO que o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por

órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais da Administração Pública

Direta e Indireta, e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema

Único de Saúde - SUS - nos termos do artigo 4º da Lei n.º 8.080/90;

CONSIDERANDO que, segundo o que determina o artigo 7º da Lei n.º 8.080/90

- Lei Orgânica da Saúde - as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados

contratados ou conveniados que integram o SUS (Sistema Único de Saúde), são
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desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição

Federal de 1988, obedecendo também, dentre outros, os princípios da universalidade

de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência, integralidade de

assistência, igualdade no atendimento, descentralização e hierarquização dos serviços

de saúde, de participação da comunidade e gratuidade, em especial este último;

CONSIDERANDO que os critérios e valores tabelados para a remuneração de

serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela direção

nacional do SUS e aprovados pelo Conselho Nacional de Saúde - CNS;

CONSIDERANDO que, por se tratar, o atendimento pelo SUS, de direito

fundamental da pessoa e dever do Estado em sentido amplo e solidário, constitui,

portanto, , não sendo justificável a cobrança de quaisquerserviço público gratuito

valores em contrapartida pelos usuários, seja para pagamento de consultas médicas,

seja para pagamento de hospitais ou laboratórios, nem mesmo a título de "tarifa social',

"consulta social" ou "contribuição espontânea".

CONSIDERANDO que, quando as disponibilidades forem insuficientes para

garantir tamanha cobertura assistencial à determinada população, o Sistema

Universal de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados/prestados pela

iniciativa privada, sendo que essa participação complementar deverá ser

formalizada mediante contrato ou convênio, atentando-se às normas de direito

público, conforme o artigo 24 da Lei n.º 8.080/90;

CONSIDERANDO que o Município de Salto do Jacuí tem adotado, como prática,

o destacamento de um servidor da Secretaria Municipal da Saúde para fins de acionar
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médicos/consultórios que poderiam realizar "consultas sociais", sem qualquer contrato

ou convênio e sem controle dos médicos beneficiados;

CONSIDERANDO que o Município de Salto do Jacuí vem contratando

diretamente com consultórios médicos e clínicas que realizam exames para agendar

consultas para pacientes que não optavam por esperar a regulação do SUS, recebendo,

o paciente, desconto na consulta particular;

CONSIDERANDO  não ser atribuição do Município de Salto do Jacuí a

intermediação de atendimentos médico-laboratoriais realizados de forma particular, ou

seja, mediante remuneração paga pelos pacientes/usuários; o que leva a confusão entre

os usuários sobre o direito de serem atendidos de forma universal, igualitária e gratuita;

CONSIDERANDO que compete às Secretarias Municipais da Saúde organizar o

fluxo de horários, visando à garantia das referências a serviços e  ações de saúde fora

do âmbito de atenção básica, bem como de acordo com as necessidades de saúde

individuais de cada paciente/usuário, conforme Anexo I, item "Das Responsabilidades",

inciso XIV, da Portaria n.º 2.488/2011, do Ministério da Saúde, da qual o Município é

gestor;

CONSIDERANDO que a cobrança de qualquer vantagem do paciente do SUS

pode, em tese, constituir crime de concussão (art. 136 do Código Penal) e ato de

improbidade administrativa (arts. 9º e 11, ambos da Lei nº 8.429/92);

CONSIDERANDO que os encaminhamentos dos pacientes locais aos

consultórios médicos particulares, para reconsulta, mediante o pagamento de "tarifa
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social", têm se dado sem qualquer convênio/contrato formalizado, caso constatado que

tal situação não seja regularizada pelo ente municipal,   caracterizar-se-á o dolo, a

consciência e a vontade de permanecer praticando a atividade irregular e ilícita,

podendo os responsáveis responderem por improbidade administrativa, sem prejuízo

de eventuais demandas nas esferas cível e/ou criminal;

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por seu

Promotor de Justiça signatário, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo

artigo 129 da Constituição Federal de 1988, artigos 26, inciso I, alínea “a”, e 27, incisos I

e II, e parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n.º 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do

Ministério Público), artigo 32, inciso IV, da Lei Estadual n.º 7.669/82 (Lei Orgânica

Estadual do Ministério Público), e artigo 29 do Provimento nº 26/2008 da Procuradoria-

Geral de Justiça, ao RECOMENDA , CNPJ nºMUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ

89.658.025/0001-90, com sede na Av. Hermogênio Cursino dos Santos, n.º 342, Bairro

representado pelo Prefeito Municipal CLAUDIOMIRO   GAMSTMenino Deus, 

ROBINSON, brasileiro, inscrito no RG sob o n.º 1043946787 e no CPF n.º 511.373.130-

72, residente na Rua Guilherme Müller, nº 984, Bairro Cruzeiro, em Salto do Jacuí, que:

a)  Cessem, imediatamente, os encaminhamentos, as intermediações e os

 de pacientes a atendimento hospitalar, laboratorial ou médico,agendamentos

realizados de forma particular, que impliquem e   remuneração paga pelos pacientes

/usuários, mediante a cobrança da denominada "consulta social", "tarifa social" e

"contribuição espontânea", sob pena de responderem por improbidade administrativa

(Lei n º 8.429/92), sem prejuízo de outras ações cíveis ou criminais eventualmente

cabíveis;
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b) seja dada a divulgação imediata e adequada à presente recomendação,

inclusive, por meio de mídias ( do Município), redes sociais disponíveis (perfis dosite 

Município) e afixadas cópias nos átrios das Secretarias Municipais da Saúde e do

Trabalho e Ação Social, tudo para fins de publicidade e propagação da informação, que

é de utilidade pública.

O desatendimento à presente Recomendação   poderá implicar na adoção das

medidas legais e judiciais cabíveis, objetivando-se, inclusive, a punição dos

responsáveis, além da responsabilização civil por eventuais danos que ocorrerem,

sendo importante registrar que eventuais novas irregularidades praticadas pelo ente

municipal, por parte de seus servidores, não serão cobertas pelo manto da boa-fé,

tendo em vista a ciência e os termos expendidos na presente recomendação.

Por fim, , requisite-se ao ente municipal quaisno prazo de 60 (sessenta) dias

ações foram/estão sendo efetivamente adotadas para se fazer valer os termos expostos

na Recomendação. Igualmente, requer-se a comprovação, por meio de levantamento

fotográfico, da devida publicidade na comunidade local deste documento.

Salto do Jacuí, .02 de julho de 2020

,Eduardo Augusto Pohlmann
.Promotor de Justiça
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