
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE RONDÔNIA

Portaria nº 0013/2010 – 3° Ofício/2ª, 3ª e 6ª CCR/SETC/PR-RO

Interessados:  POVOS  INDÍGENAS,  CONSELHO  DISTRITAL  DE  SAUDE

INDÍGENA DE PORTO VELHO – CDSI-PVH/RO.

A Excelentíssima  Senhora  Lucyana  Marina

Pepe  Affonso  de  Luca,  Procuradora  da

República  no  Estado  de  Rondônia,

Representante  Estadual  da  6ª  Câmara  de

Coordenação  e  Revisão  do  Ministério

Público  Federal,  que  cuida  de  índios  e

minorias,  no  uso  de  suas  atribuições

conferidas  pelo  artigo  129,  III,  da

Constituição  da  República;  artigo  5o,  III,

“e”, da Lei Complementar no 75/1993; artigo

25, IV, “a”, da Lei no 8.625/93; e pelo artigo

8o, §1o, da Lei no 7.347/85

CONSIDERANDO que  o  Ministério  Público  Federal  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;

CONSIDERANDO,  que  são  funções  institucionais  do

Ministério Público Federal, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito aos direitos e

interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis  assegurados  na  Constituição  da

República de 1988, promovendo, para tanto, e se necessário,  o Inquérito Civil e a

Ação Civil  Pública  (art.  129,  III,  da  Carta  Magna e artigo  5o,  III,  “e”,  da  Lei

Complementar no 75/1993);
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CONSIDERANDO  que,  dentre  as  funções  acima

mencionadas,  compreende-se  a  defesa  dos  bens  e  interesses  coletivos  das

comunidades indígenas (art. 5º, inc. III, “e” da LC 75/93); 

CONSIDERANDO  a  participação  desta  signatária,  a

convite,  da  Reunião  do  Conselho  Distrital  de  Saúde Indígena  na  cidade de  Ji-

Paraná, em 29/10/2009, com o acompanhamento das discussões ali estabelecidas

acerca da prestação de contas dos recursos aplicados pela FUNASA no atendimento

a saúde indígena na área de abrangência do DSEI de Porto Velho/RO;

CONSIDERANDO  o Relatório  elaborado  pelo  Analista

Processual, Eudes Neves da Silva Santana, quando da participação, juntamente com

esta subscritora em aludida Reunião do Conselho Distrital  de Saúde Indígena, o

qual bem retrata a situação do Controle Social e a forma de prestação de contas

adotada pela FUNASA;

CONSIDERANDO o  artigo  intitulado:  “ÍNDIOS

RECLAMAM  DE  APLICAÇÃO  DE  RECURSOS  DA  SAÚDE”  escrito pela

Assessora de Comunicação Social, Luiza Archanjo, também presente à reunião, que

também retrata falhas no método de prestação de contas e registra reclamação de

alguns  indígenas  quanto  ao  método  de  apresentação  dos  gastos  realizados  pela

FUNASA,  bem  como  pela  má  qualidade  dos  serviços  prestados  por  referida

Fundação, no atendimento à saúde indígena;

CONSIDERANDO  que são direitos sociais, a educação, a

saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição,

por força do comando inserto no artigo 6º da Carta Magna;
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CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e

serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme preconiza o artigo

196 da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o propósito da Política Nacional de

Atenção à Saúde dos Povos Indígenas é garantir aos povos indígenas o acesso à

atenção integral à saúde, de acordo com os princípios e diretrizes do Sistema Único

de  Saúde,  contemplando  a  diversidade  social,  cultural,  geográfica,  histórica  e

política de modo a favorecer a superação dos fatores que tornam essa população

mais vulnerável aos agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os

brasileiros, reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua

cultura, conforme disposto no item 3 da Portaria MS nº 254 de 31 de Janeiro de

2002 que institui a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas;

CONSIDERANDO  que entre as diretrizes estabelecidas no

item 04 para alcance do propósito mencionado no item 03 da Portaria MS nº 254, de

31 de janeiro de 2002, encontra-se, dentre outros, o controle social;

CONSIDERANDO que o controle social apresenta-se como

um meio  para  combater  a  corrupção  e  contribuir  para a melhoria  dos  serviços

públicos, além de permitir maior integração do indivíduo à sociedade, por meio da

participação ativa na gestão e controle de políticas públicas e não apenas como

mero espectador, devendo por isso, primar pelo princípio da transparência;

RESOLVE

INSTAURAR Inquérito Civil Público objetivando acompanhamento e fiscalização

das ações do Controle Social no Conselho Distrital  de Saúde Indígena de Porto
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Velho/RO, bem como subsidiar eventuais ações judiciais e extrajudiciais que se

revelarem necessárias, nos termos da lei.

NOMEAR  os servidores lotados junto a este Ofício para atuar como Secretários no

presente.

DETERMINAR como diligências preliminares as seguintes:

1. Registre-se  e  autue-se  os  documentos  como  INQUÉRITO  CIVIL

PÚBLICO , devendo o feito ser iniciado por meio desta Portaria. Havendo

novos  documentos  pertinentes,  deverão  ser  juntados  ou  apensados,

naturalmente.

2. Apor na identificação do ICP o seguinte resumo:  Inquérito Civil  Público

instaurado  para  acompanhamento  e  fiscalização  das  ações  do  Controle

Social no Conselho Distrital de Saúde Indígena de Porto Velho/RO;

3. Oficie-se o Conselho Distrital  de Saúde Indígena de Porto Velho/RO,

solicitando o encaminhamento no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar

do recebimento,  de cópia do Regimento Interno do Conselho Distrital de

Saúde  Indígena  de  Porto  Velho  e  a  relação  completa  dos  Conselheiros

Distritais, com seus respectivos endereços e contatos, se houver, bem como

cópia da Ata da última eleição para a Diretoria daquele Conselho Distrital de

Saúde Indígena;

4. Oficie-se  à  Coordenação  da  FUNASA  em  Rondônia  solicitando

encaminhamento,  no  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis  a  contar  do

recebimento, de informações sobre quantos conselheiros indígenas integram

o Conselho Distrital de Saúde Indígena de Porto Velho/RO e destes, se há

algum conselheiro que presta serviços à FUNASA direta ou indiretamente e
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qual a forma de contratação, se via Concurso Público, Cargos em Comissão,

contratação por empresa terceirizada, e havendo, informar os nomes e cargos

de respectivos conselheiros;

5. Promova a juntada da cópia da planilha fornecida pela FUNASA durante a

prestação de Contas do Conselho Distrital de Saúde Indígena de Porto Velho,

com  o  título:  Controle   de  Contratos  –  2004  a  2009, pois  tal  planilha

apresenta a numeração dos processos licitatórios que a FUNASA mantém

com  as  empresas  prestadoras  de  serviços  na  área  de  saúde  indígena,

processos estes que poderão ser futuramente requisitados para análise, por

parte desta Procuradoria da República;

6. Após  a  vinda  das  informações,  venha  o  procedimento  concluso  para

deliberação;

Cientifique-se a 6a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público

Federal,  na  pessoa  de  sua  Coordenadora,  encaminhando-lhe  cópia  do

presente e solicitando sua devida publicação na Imprensa Oficial.

Porto Velho/RO, 12 de janeiro de 2010.

LUCYANA MARINA PEPE AFFONSO DE LUCA

Procuradora da República
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