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RECOMENDACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO 

Considerando que incumbe ao Ministério Pib1ico a defesa da ordem jurIdica, na forma 

dos arts. 127, "caput" e 129, II da Constituição Federal; bern como art. 25, IV, da Lei n° 

8.625/93; 

Considerando que a ordem constitucional brasileira estabelece que a Administraço 

Pñblica seja gerida corn observância aos princIpios da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37, caput, da ConstituicAd 

Federal; 

Considerando que o controle dos atos administrativos püblicos pelos administrados é 

premissa constitucional., advinda do .princIpio republicano e do próprio coritrole social 

dos atos esiatais (art. 37, § 3°, da CF); 

Considerando que o acompanhamento e gerenciamento dos atos do Poder Piiblico 

assumem major credibilidade se e quando forem documentados e formalizados por meio 

de rolinas e protocolos que possibilitem posterior fiscalizaçao, seja pelo próprio Poder 

Pñblico, seja por qualquer interessado; 

Considerando que a necessária formalizaçào dos atos do Poder Pi lico nAo 

neces sari amente Os torna mais morosos e/ou burocráticos, sobretudo quando tendid9 

o sentido material do principio da eficiênci administrativa; 

Considerando as declaracOes prestadas na sede desta Prornotoriaelo'h.iipe 

Aguinaldo Irineu Fernandes Arrnelin, dando conta do transPorteient1,,, 
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MunicIpio de Riversul, corn recursos e rneios pitblicos, ao Municipio dc Itanhaérn, scm 

a observância dos requisitos internos delinidos pela Administracào Pñblica para tanto; 

Considerando que apes oitivas de servidores lotados no Departarnento de SaCtde de 

Riversul. nesta Prornotoria de Justiça, restou comprovado que o transporte da paciente 

Maria Amelia Almeida Campos ate a cidade de Itanhaém, foi realizado de maneira 

irregular, sern que houvesse encaminharnentos anteriores ou deflniço prévia da 

situaço daquela pacieme junto a cidade a que foi conduzida; 

Considerando que nas investigaçOes realizadas nesta Promotoria de Justica não foram 

amealhados èlementos de prova de que Maria Amelia fora conduzida a cidade de 

Itanhaém a revelia, suspeita inicial surgida através dos fatos trazidos a esta Prornotoria 

de Justica; 

Considerando. finalmente, o artigo 5° do Ato Normativo n° 484 do CPJ (ColCgio de. 

Procuradores de Justiça) de 05/10/06, segundo o qual a recornendaçao é instrumento 

destinado a orientaçAo de órgäos püblicos ou privados, para que sejarn cumpridas 

normas relativas a direitos e deveres assegurados ou decorrentes das Constituiçöes. 

Federal e Estadual e serviços de relevância pOblica e social. 

o MINISTERIO PUBLICO DO ESTAD() DE SAO PAULO expede 

RECOMENDACAO ADMINISTRATIVA ao PREFEITO MUNICIPAL DE 

RIVERSUL, para que: 

1- 	Quando da utitizacäo dos velculos pertencentes ao TKUni 
de Riversul destinados ao transporte de pacientes a outras cidad As, sejan 

docurnentados, de nianeira objetiva, as circunstâncias que permita 	afer r, 

po:tenormente, a real necessidade da viagem, sobretudo corn 	i a e 

docurnntada autorizacäo dos responsãveis pelo Departamento 	S (ide da 

cidade, especificacao do paciente e pessoas que everitualinente o acupuitirão, 

horário previsto para saIda e retorno; 
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2- As %'iagens somente sejam autorizadas corn a confirrnação 

documental da situaciio do paciente naquela cidade de destino, ou seja, já corn 

procedimentos agendados ou situaçöes análogas, não se podendo realizar o 

transporte. dos pacieiites sern que haja a confirrnação' on ac menos a afta 

probabilidade deque o procedimento será realizado; 

3- Seja proibida a viagom de pessoas que não necessitém prestar 

apolo on assistência aos pacientes transportados, !ess.alvado  os casos de 

menoridade e senlii4ade; 

4- Diante de eventuais cases emergenciais, que necessitem do 

transporte sem prévia comprovacäo documental, sejam juntados documenlos 

posteriores que fundamentern a urgência e excepcionalidade demandada. por 

aquele case; 

5- Seja dada ampla publicidade a presente recomendaçäo, corn 

sua divulgacao nos órgäos de publicacao dos atos oficiais da Prefeitura Municipal, 

nos termos do artigo 27, inciso IV, da Lei Federal n° 8.625, de 12 de fevereiro de 

2.003. 

Em caso de nAo acatamento esta Recolendaçao, o Ministério Ptbiico 

informa desde já que adotará as niedidas 1gais necesárias a firn de assegurar a sua 

implementac.o, inclusive através do ajuizarnento de a/ão civil püblica OU outra medida 

análoga. . 

ulo, 09 de tiibrode2O 

Carla Murcia Santos 

OMOTORA DE JUSTIA 

Analista Juridico 
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