
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA
COMARCA DE PETROLINA DE GOIÁS

Autos Extrajudiciais n. 202200042845

Ofício 2022000847122

Ilustríssima Senhora
MARIA AUGUSTA ALVES
Secretária Municipal de Saúde Santa Rosa de Goiás
Secretaria Municipal de Saúde de Santa Rosa de Goiás
Santa Rosa de Goiás-GO
 

Assunto: Inquérito Civil n. 202200042845

 

 

Ilustríssima Senhora Secretária,

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS,  por ordem da Promotora de Justiça Titular

da Promotoria de Justiça da Comarca de Petrolina de Goiás, Dra. Andréia Zanon Marques Junqueira,

nos termos do despacho anexo, no uso das atribuições constitucionais, legais e regulamentares, com

fulcro nos artigos 129 da Constituição Federal; 26, inciso I, da Lei Federal n. 8.625/1993 (Lei Orgânica

Nacional do Ministério Público); 47, inciso I, da Lei Complementar Estadual n. 25/1.998 (Lei Orgânica

do Ministério Público do Estado de Goiás); e 39, inciso III, da Resolução n. 09/2018 do Colégio de

Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, serve-se deste expediente para

REQUISITAR a Vossa Senhoria que, no prazo 20 (vinte) dias úteis, encaminhe a esta Promotoria de

Justiça: 

f.1) informações sobre os cargos de profissionais da saúde existentes da estrutura administrativa

do Município de Santa Rosa de Goiás, com indicação do cargo (por especialidades, caso existentes),

lei de previsão, quantitativos, número de cargos providos por concurso público, número de

contratações temporárias por cargo (e especialidade), número de profissionais contratados por

credenciamento (e por especialidade) ou por outra forma (ex: convênios etc.), acompanhadas de

cópia dos atos de nomeação dos servidores efetivos e dos contratos temporários e de credenciamento

em vigor, de acordo com o seguinte modelo:
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Cargo
(exemplo:
médico. Se o
provimento for
por
especialidade,
médico
pediatra)

Numero
de
Cargos
previstos
em lei

Diploma
legal de
previsão

Número de
cargos
ocupados
por
servidores
efetivos

Número
de
cargos
vagos

Número de
profissionais
contratados
temporariamente

Número de
profissionais
contratados por
credenciamento ou
por "convênio" (com
indicação do
processo seletivo ou
n. do convênio

       
 

f.2) cópia digitalizada dos processos seletivos de contratação temporária de profissionais da

saúde realizadas pelo Município de Santa Rosa de Goiás nos últimos cinco anos, observado que cada

arquivo deve relacionar-se a um só procedimento;

 

f.3) cópia digitalizada dos processos de credenciamento realizados nos últimos cinco anos, para

a contratação de pessoas físicas e jurídicas, com indicação do nome do contratado e serviço a ser

prestado, por especialidade, acompanhadas de cópia dos referidos contratos. Advirta-se que

observado que cada arquivo deve relacionar-se a um só procedimento;

f.4) informações sobre os dois últimos concursos públicos realizados para os cargos de

profissionais da saúde, sua validade, número de aprovados, número de convocados, número de

desistentes e sobre a existência de eventual cadastro de reserva, acompanhadas de cópia do edital

do concurso, do resultado devidamente homologado, do termo de convocação dos aprovados e

termos de posse;

f.5) cópia do Anexo I - Demonstrativo da Despesa com Pessoal do

Relatório de Gestão Fiscal, relativos aos 3 (três) últimos quadrimestres, relativamente aos três últimos

exercícios; e

f.4) cópia das notas de empenho e comprovantes de pagamento

relativas aos contratos de credenciamento celebrados nos últimos 05 (cinco) anos

 

Cabe salientar que as respostas deverão ser encaminhadas a este órgão ministerial, no prazo

acima avençado, por meio do e-mail 1petrolina@mpgo.mp.br.

 

Adverte-se o destinatário que o não fornecimento das informações e documentos requisitados, no

prazo concedido, poderá configurar os crimes previstos no artigo 330 do Código Penal e no artigo 10

da Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública).

 

Atenciosamente,
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DOUGLAS DE ALMEIDA CARVALHO
Oficial de Promotoria

Assinado Digitalmente por força do Ato Conjunto PGJ-CGMP nº 08/2021

Documento assinado eletronicamente por Douglas de Almeida Carvalho, em 09/02/2022, às 17:41, e consolidado no
sistema Atena em 09/02/2022, às 17:41, sendo gerado o código de verificação a2de7900-6c16-013a-9170-
0050568b765d, conforme Ato Conjunto PGJ-CGMP n. 4/2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.

M
ovim

ento 3 - O
fício 2022000847122 - A

ssinado eletronicam
ente por D

ouglas de A
lm

eida C
arvalho, em

 09/02/2022, às 17:41. 
A

utos 202200042845 - P
rom

otoria de Justiça da C
om

arca de P
etrolina de G

oiás. D
ocum

ento gerado por D
ouglas de A

lm
eida C

arvalho, em
 09/02/2022, às 17:42.


