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PASSO A PASSO – PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS – COVID-19 

 

  Prezados Colegas, 

  Como forma de melhor auxiliá-los nesse volume de informações sobre o 
Coronavírus que tem sido enviado pelos Centros de Apoio, além dos problemas locais 
que cada um possui, encaminho este roteiro, indicando, respeitada a independência 
funcional, um caminho para melhor acompanhamento de nossas atuações. 

DICAS INICIAIS 

1ª Instaure um procedimento para cada município e para todas as ações 
encaminhadas por todos os Centros de Apoio para não inflarem os acervos de 
suas respectivas Promotorias de Justiça. 

2º O procedimento administrativo serve apenas para acompanhamento das 
ações desenvolvidas pela Promotoria de Justiça quanto ao Coronavírus. 
Eventuais irregularidades, seja para apuração de crimes, ilícitos civis, ou que 
importe em alguma investigação, deverão ser instaurados procedimento 
apropriados como o Procedimento Preparatório, Inquérito Civil ou 
Procedimento de Investigação Criminal 

 

PASSOS 

1º. INSTAURAÇÃO DA PORTARIA 

  Com a Portaria se deflagra o procedimento administrativo, cujo minuta 
foi encaminhada por este Centro de Apoio através de e-mail, no dia 18.3.2020. 

Sugestão: Abrir um procedimento administrativo para cada município. 
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2º. REGISTRO NO SIMP 

Sugestão de classificação taxonômica: 

 

 

3º. EXPEDIR RECOMENDAÇÕES SUGERIDAS PELOS CENTROS DE APOIO. 

  Lembrando que a recomendação somente pode ser expedida no bojo de 
Procedimento Administrativo, Procedimento Preparatório e Inquérito Civil. 
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  Vide Resolução 164/2017 (Art. 3º O Ministério Público, de ofício ou 
mediante provocação, nos autos de inquérito civil, de procedimento administrativo ou 
procedimento preparatório, poderá expedir recomendação objetivando o respeito e a 
efetividade dos direitos e interesses que lhe incumba defender e, sendo o caso, a 
edição ou alteração de normas). 

  O CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE- CAODS 
encaminhou como primeira medida a ser tomada a expedição de recomendação para 
que os Municípios elaborassem e encaminhassem os Planos Municipais de 
Contingência. Este plano é que vai balizar todo o procedimento sanitário durante este 
período de pandemia. 

 

Essa Recomendação dirigida aos secretários municipais de saúde 
objetiva a tomada de providências para garantir o atendimento nas Unidades de 
saúde, implantar medidas preventivas para o enfrentamento do COVID-19 e levar 
informação segura à população sobre a situação epidemiológica de cada município. 

 

4º.  ENCAMINHAR AS RECOMENDAÇÕES COM AS RESPECTIVAS NOTAS TÉCNICAS. 

 

  Encaminhar as recomendações ao destinatário com as respectivas Notas 
Técnicas através de expediente da Promotoria de Justiça (ressaltando que alguns 
Centros de Apoio estão encaminhando apenas Notas Técnicas aprovadas pelo 
Gabinete de Acompanhamento do Coronavírus e que já possui teor de recomendação 
aos destinatários). 
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  Ao encaminhar os expedientes exigir do destinatário a confirmação do 
recebimento através do e-mail para controle da Promotoria de Justiça. 

 

5º.  EM SEGUIDA, FORAM ENVIADAS PELO CAODS AS SEGUINTES RECOMENDAÇÕES 
E NOTAS TÉCNICAS PARA SUBSIDIAR A ATUAÇÃO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA. 

 

5.1. NOTA TÉCNICA CAODS Nº 01.2020 - RESTRIÇÃO DE AGLOMERAÇÃO E O 
RESPECTIVO MODELO DE RECOMENDAÇÃO 

 

 

 

5.2. OFÍCIO CIRCULAR CAODS nº04, de 30.3.2020, contendo as orientações sobre o 
tema; minuta do ofício acompanhado de Planilha a ser preenchida pelo(a) secretário(a) 
municipal de saúde sobre os EPIs; legislação correlata e análise técnica RESUMIDA das 
normas para direcionar a atuação ministerial. 
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  Sem prejuízo das demais orientações e ações que estão sendo 
encetadas nas demais áreas, de forma integrada, são essas as providências 
importantes sugeridas pelo CAODS aos órgãos de execução de todo o Estado, até a 
presente data. 

Esperando ter contribuído para atuação dos Colegas, coloco a 
disposição deste Centro de Apoio para que junto possamos enfrentar esse momento 
de crise e contribuindo para o bem-estar de nossa sociedade piauiense. 

 

Teresina, 29 de março de 2020. 

 

 

 

 

CLAUDIA PESSOA MARQUES DA ROCHA SEABRA 

PROMOTORA DE JUSTIÇA/COORDENADORA DO CAODS 
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