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Colega , 
1

 

O Conselho Nacional do Ministério Público emitiu a Recomendação Administrativa n°           

72, [anexa] dirigida ao Ministério Público para a excepcional “adoção de medidas para incremento de insumos                

de saúde, mediante parcerias entre órgãos governamentais, iniciativa privada e instituições de ensino e              

pesquisa, no desenvolvimento de inovações para minimização dos impactos da pandemia COVID-19”. 

Resguardada a independência funcional, ante a necessidade de compatibilizar as          

funções exercidas pela instituição e uma atuação coordenada, o CNMP orienta os Ministérios Públicos no               

sentido de, excepcionalmente neste período, fomentar a aproximação e atuação unificada e integrada entre os               

gestores municipais, estadual e federal, a iniciativa privada, as instituições de ensino e pesquisa, e outras                

forças da sociedade, com a finalidade de desenvolver e identificar soluções alternativas no âmbito da ciência,                

tecnologia, inovação e economia que sejam legalmente aptas à superação das dificuldades para a efetivação               

das políticas públicas na área da saúde. 

Nesse sentido, cabe esclarecer que este Centro de Apoio já se tem pautado por esta               

busca de integração, desde há muito e, especialmente, no momento presente, de forma que tem participado                

como integrante do Comitê de Crise Estadual da PGR; como observador, do COE/PR; do Grupo Nacional de                 
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Focalizadores da PGR; do Comitê de Judicialização do CNJ; na busca de integração com o Conselho Estadual                 

de Secretários Municipais de Saúde do Paraná (COSEMS/PR) e com o Conselho Estadual de Saúde do                

Paraná (CES/PR); como integrante do Grupo de Trabalho interinstitucional, coordenado pelo Tribunal de             

Justiça do Paraná, que opera no âmbito da organização e prestação de serviços de saúde à população                 

carcerária. 

Permanecendo à sua disposição, renovamos-lhe nossas manifestações da mais         

elevada consideração. 
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