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RECOMENDAÇÃO MINISTERIAL N° 004/2021-MP/6ªPJMAB 

(Procedimento Administrativo) 

 

 

Referência: ACOMPANHAR E FISCALIZAR DE FORMA CONTINUADA, POLÍTICAS 

PÚBLICAS RELACIONADAS AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-

19) PELA SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, HOSPITAL 

REGIONAL DO SUDESTE DO PARÁ, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ. 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, 

por intermédio dos seus membros infra-assinados, 

com fulcro no art. 129, VI, da Constituição Federal e 

no uso de suas atribuições legais e de tutela dos 

direitos Constitucionais individuais indisponíveis, vem 

expor e recomendar o seguinte: 

 

CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa do 

patrimônio público e social, da moralidade e eficiência administrativas e de outros 

interesses difusos e coletivos, na forma dos artigos 127, caput, e 129, III, da 

Constituição Federal e artigo 25, IV, “a”, da Lei n.º 8.625/93; 

CONSIDERANDO, ainda, que ao Ministério Público incumbe prevenir 

condutas que violem os princípios constitucionais e defender a correta aplicação das 

leis; 

CONSIDERANDO o que dispõe o artigo 129, inciso II, da Constituição 

Federal ser função institucional do Ministério Público “zelar pelo efetivo respeito dos 

Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 

Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia; 

CONSIDERANDO que o art. 37, “caput”, da Constituição Federal 

estabelece que “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”; 

CONSIDERANDO que a saúde pública é direito social 

constitucionalmente reconhecido (art. 6 da CF/88), e são de relevância pública as 

ações e serviços de saúde (art. 197, CF/88);  

CONSIDERANDO ser atribuição do Ministério Público promover as 

medidas necessárias para que o Poder Público, por meio dos serviços de relevância 

pública, respeite os direitos assegurados na Constituição Federal, como o direito 

social à saúde e ao irrestrito acesso aos atendimentos e tratamentos médicos 

condizentes com a dignidade da pessoa humana; 
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CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público expedir 

recomendações, visando a melhoria dos serviços de relevância pública, bem como o 

respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo 

razoável para a adoção das providências cabíveis (LC 75/93, art. 6º, XX); 

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

garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença (artigo 

196 da Constituição Federal); 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde – OMS, em 

30 de janeiro de 2020, declarou estado de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Internacional – ESPII, dado o grau de avanço dos casos de contaminação 

pelo novo coronavírus; 

CONSIDERANDO o Estado de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional – ESPIN, declarado em 03 de fevereiro de 2020, por meio da 

edição da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 

2011, definiu o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV) 

como mecanismo nacional de gestão coordenada de respostas à emergência na 

esfera nacional, cujo controle recai sobre a Secretaria de Vigilância em Saúde – 

SVS/MS. Além disso, o MS divulgou o Plano de Contingência Nacional para Infecção 

Humana pelo novo coronavírus, documento essencial para a definição das estratégias 

de atuação; 

CONSIDERANDO a necessidade de responder rapidamente a 

qualquer ameaça real que o COVID-19 possa oferecer no território Nacional, foi 

editada a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, com vigência restrita ao período 

de decretação de Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância 

internacional pela OMS (art. 1º), esta lei prevê uma série de mecanismos de atuação 

para as autoridades em vigilância da saúde, tais como isolamentos, quarentenas, 

requisições de bens e serviços, hipótese de dispensa de licitação, etc; 

CONSIDERANDO a publicação da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 

2020 que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 

de COVID-19”; 

CONSIDERANDO a Recomendação Ministerial n° 008/2020-

MP/6PJMAB, que tem como objetivo acompanhar e fiscalizar de forma continuada, 

políticas públicas relacionadas ao combate ao coronavírus (COVID-19) no município 

de Marabá; 

CONSIDERANDO divulgação pelo Ministério da Saúde no dia 26 de 

fevereiro de 2020, a confirmação do primeiro caso de infecção pelo COVID-19 em 

território nacional, evidenciando a necessidade de atuação conjunta, interinstitucional, 

e voltada a atuação preventiva, extrajudicial e resolutiva, em face dos riscos 

crescentes da epidemia instalar-se no território nacional, o Conselho Nacional do 
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Ministério, editou a Nota Técnica referente a atuação dos membros do Ministério 

Público brasileiro, em face da decretação de Emergência de Saúde Pública de 

Importância Nacional para o coronavírus COVID-19; 

CONSIDERANDO que a 11ª Regional de Saúde da SESPA 

compreende os seguintes municípios: Marabá, Abel Figueiredo, Bom Jesus do 

Tocantins, Brejo Grande do Araguaia, Breu Branco, Canaã dos Carajás, Eldorado dos 

Carajás, Goianésia do Pará, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento, 

Palestina do Pará, Parauapebas, Piçarra, Rondon do Pará, São Domingos do 

Araguaia, São Geraldo do Araguaia, São João do Araguaia e Tucuruí, 

compreendendo uma população total de 1.277.177 (um milhão, duzentos e setenta 

e sete mil, cento e setenta e sete) habitantes; 

CONSIDERANDO que o HOSPITAL REGIONAL DO SUDESTE DO 

PARÁ DR. GERALDO VELOSO, referência regional para COVID-19, atualmente 

dispõe de 40 leitos de UTI e apenas 4 leitos clínicos, quantitativo totalmente 

desproporcional à demanda proveniente dos municípios que compõem a 11ª Regional 

de Saúde; 

CONSIDERANDO que o Hospital de Campanha de Marabá, 

inaugurado no dia 14 de abril de 2020, que dispunha de 120 leitos de internação para 

casos leves e moderados de COVID-19, foi desinstalado em dezembro de 2020, 

deixando toda a regional de saúde, ou seja, 23 municípios, sem suporte 

médico/hospitalar para retaguarda para casos leves e moderados, fato que vem 

ocasionando prejuízos ao atendimento de pacientes acometidos com  

CONSIDERANDO que o fato de não haver leitos clínicos suficientes 

do Estado para garantir retaguarda de atendimento médico/hospitalar para pacientes 

advindos de todos os municípios da região de saúde, vem provocando superlotação 

no Hospital Municipal de Marabá que se transformou num verdadeiro hospital 

estadual, situação que não compreende sua atribuição, sendo onerado 

indevidamente por assumir casos que seriam de obrigação do ente estadual; 

CONSIDERANDO a existência de pacientes infectados pelo COVID-

19 internados no Hospital Municipal de Marabá, inclusive muitos de outros municípios 

da região, em estado grave que não estão conseguindo transferência para o 

Hospital Regional do Sudeste do Pará por falta de vagas, muitas vezes com 

pacientes em alta ocupando leitos de UTI por ausência de leitos clínicos para 

retaguarda; 

CONSIDERANDO que a falta de leitos clínicos do Estado, também 

vem saturando o Hospital Regional do Sudeste do Pará ao congestionar os leitos 

de UTI COVID, uma vez que os pacientes de alta da UTI COVID-19 do Hospital 

Regional do Sudeste do Pará, ficam ocupando os leitos de UTI por não haver leitos 

de retaguarda para o suporte pós UTI. Assim os pacientes graves ficam em fila e 

podem vir a óbito enquanto aguardam leitos de UTI que poderiam estar desocupados 
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se os pacientes de alta fossem transferidos para leitos clínicos, função que o Hospital 

de Campanha desempenhava;  

CONSIDERANDO ser totalmente desproporcional ter apenas 4 

leitos clínicos no Hospital Regional do Sudeste do Pará para retaguarda de 40 

UTI’s, ocasionando seríssimos entraves no fluxo e rotatividade de leitos, além de 

danos imensuráveis à saúde e vida dos pacientes que aguardam por leitos de UTI, 

imprescindíveis ao tratamento dos pacientes infectados pelo COVID-19; 

CONSIDERANDO que o Hospital Regional do Sudeste do Pará é 

referência para os municípios que compõem a regional de saúde, tendo 

obrigação promover o atendimento clínico de pacientes oriundos dessas 

localidades, suspeitos graves de COVID-19 confirmados, não dispondo até o 

momento de ala clínica equipada com leitos suficientes e específica para 

pacientes com esse perfil clínico, sendo essa demanda absorvida pelo Hospital 

Municipal de Marabá, que, por sua vez encontra-se sobrecarregado e  tem essa 

atribuição por ser um hospital porta aberta acabando por atender demanda que 

deveria ser do Hospital Regional do Sudeste do Pará, uma vez que o mesmo é a 

referência nesse atendimento; 

CONSIDERANDO o ofício nº 003/2021-CMAS oriundo do Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS) de Marabá, solicitando a reabertura do 

Hospital de Campanha em Marabá; 

CONSIDERANDO que o Governador do Estado divulgou através da 

imprensa que haverá mudança na classificação das zonas por nível de risco 

(bandeiras) em todo o Estado, passando para a cor vermelho (risco alto); 

CONSIDERANDO que 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” 

(Constituição Federal, artigo 127, caput), sendo-lhe dada legitimação ativa para a 

defesa judicial e extrajudicial dos direitos difusos, sendo, ainda, sua função 

institucional zelar pelo efetivo respeito ao meio ambiente e proteção à coletividade 

(art. 1º, incisos I e IV, Lei n. 7.347/85), RESOLVE recomendar: 

 

1) Ao Governador do Estado do Pará, através da Secretaria de Saúde 

Pública do Estado do Pará e à Direção da 11ª Regional de Saúde de Marabá em 

conjunto com a Pró Saúde através da Direção do Hospital Regional Sudeste do Pará 

Dr. Geraldo Veloso, IMEDIATAMENTE: 

 

a) Garantam o suporte de atendimento clínico para os pacientes 

infectados pela COVID-19, de toda a região de saúde, referentes a casos leves e 

moderados, além de retaguarda para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, através 

da INSTALAÇÃO DE LEITOS CLÍNICOS SUFICIENTES PARA ESTE SUPORTE, 
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averiguando a necessidade de reinstalação do Hospital de Campanha, de acordo 

com critérios epidemiológicos e indicadores de saúde, a fim de viabilizar o fluxo e 

rotatividade de leitos de UTI COVID-19, definindo estratégia de atendimento para a 

regularização deste serviço seja diretamente ou por contratação da rede privada de 

saúde, visando a segurança do atendimento médico/hospitalar, preservando o quadro 

de saúde dos pacientes, sua integridade física e a vida; 

b) Instituam uma ala específica no Hospital Regional do Sudeste do 

Pará visando atender a demanda de pacientes graves suspeitos ou confirmados com 

exames laboratoriais de COVID-19 dos municípios da região, uma vez que é a 

referência nesse atendimento, promovendo a triagem, diagnóstico, com exames 

laboratoriais e de imagens, bem como prescrição médica, além da regulação para a 

unidade de perfil para cada caso; 

c) Encaminhem via regulação os pacientes suspeitos/confirmados 

leves ou moderados para os leitos clínicos que vierem a ser instalados; 

d) Adequem e destinem espaço necessário para possível ampliação 

de mais leitos de UTI COVID-19, com respiradores, mantido o isolamento; 

e) Adotem as medidas necessárias junto aos Governos 

Estadual/Federal para garantir a estruturação do sistema de saúde, com aquisição de 

equipamentos, insumos, ampliação de leitos clínicos e de UTI COVID-19 na região, 

de acordo com a evolução da contaminação, aumento de casos e indicação 

epidemiológica, objetivando o regular atendimento à população. 

 

Diante da URGÊNCIA DO QUE ORA SE RECOMENDA, remetam-

se cópias aos destinatários, para cumprimento, informando, em 24 (vinte e 

quatro) horas, as providências a serem adotadas. 
 

Registre-se que, em caso de não acatamento desta Recomendação, 

serão adotadas as medidas legais necessárias, inclusive o ajuizamento da Ação Civil 

Pública, além, das medidas criminais e correlatas de responsabilização do ente 

público ou privado se for o caso. 

 

Publique-se e Cumpra-se. 

 

Marabá, 02 de março de 2021. 

 

 

 

 

MAYANNA SILVA DE SOUZA QUEIROZ 

Promotora de Justiça 
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