
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM PERNAMBUCO

PORTARIA Nº 45, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pelo procurador da República signatário, no

exercício das funções institucionais estabelecidas no art. 129, III e VI, da Constituição;

CONSIDERANDO a Resolução n.º 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho Nacional

do Ministério Público.

CONSIDERANDO o que  consta  no  documento  PRM-SGO-PE-00002624/2017,  que

indica os procedimentos já autuados nesta unidade do Ministério Público Federal para tratar acerca

da execução da política nacional de atenção básica nos Municípios de sua atribuição;

CONSIDERANDO  a  necessidade  de  fiscalizar  a  execução  da  política  nacional  de

atenção básica,  especialmente  o  cumprimento  da  carga  horária  dos  profissionais  integrantes  de

equipes da ESF, os meios de fiscalização implementados pela Secretaria Municipal de Saúde e a

consistência e idoneidade dos dados transmitidos para sistemas do Ministério da Saúde, referente

aos Municípios de atribuição do Ofício de Ouricuri;

RESOLVE  instaurar  Procedimento  Administrativo  para  acompanhamento  e  a

fiscalização da implementação e execução do PNAB no Município de Santa Cruz/PE.

Após os registros de praxe, publique-se, autue-se o presente feito como Procedimento

Administrativo e comunique-se a instauração à 1ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério

Público Federal, nos termos do art. 9º, da Resolução n.º 174, de 04 de julho de 2017, do Conselho

Nacional do Ministério Público,  e art.  16, §1º, inciso I,  da  Resolução n.º  87/2006 do Conselho

Superior do MPF.

Ficam  os  servidores  lotados  no  Setor  Jurídico  ou  neste  Ofício  de  Ouricuri,  desta

Procuradoria, autorizados a juntar diretamente aos autos os documentos produzidos pelo presidente

do feito ou por sua determinação, bem como aqueles recebidos em resposta a requisições. Sempre

que houver  o cumprimento integral  das diligências já  determinadas,  o  vencimento do prazo de

conclusão  de  feito  ou  quando  advierem  questões  para  imediata  apreciação  do  procurador  da

República, os autos deverão ser feitos conclusos.
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Cumpram-se as diligências determinadas no despacho já lançado nos autos (PRM-SGO-

PE-00004247/2017), datado de 15 de outubro de 2017.

ANTONIO MARCOS DA SILVA DE JESUS
Procurador da República
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