
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PARNAMIRIM

DEFESA DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO

PORTARIA nº 01/2018 – 4ª PJP

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, através de sua Promotora de Justiça

Titular da 4ª Promotoria de Justiça de Parnamirim de defesa da Saúde e Educação, Doutora Luciana

Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art.

129, incisos II, III e VI, da Constituição Federal, combinado com o art. 26, I, da Lei n° 8.625/93 e

os art. 61, inciso I, da Lei Complementar Estadual n° 141/96, e ainda,

CONSIDERANDO a  tabela  unificada  de  taxonomia  do  Ministério  Público  do

Estado do Rio Grande do Norte, que prevê como possíveis procedimentos extrajudiciais no âmbito

ministerial  a Notícia de Fato,  o Procedimento Preparatório,  o Inquérito Civil  e o Procedimento

Administrativo;

CONSIDERANDO o disposto  na Resolução nº  174,  de 04 de  julho de  2017,

expedida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que disciplina, no âmbito do Ministério

Público, a instauração da Notícia de Fato e do Procedimento Administrativo;

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é instrumento próprio da

atividade-fim destinado ao acompanhamento e fiscalizações, de cunho permanente ou não, de fatos

e  instituições  ou  de  políticas  públicas  e  demais  procedimentos  não  sujeitos  a  inquérito  civil,

instaurado pelo Ministério Público, que não tenham o caráter de investigação cível ou criminal de

determinada pessoa, em função de um ilícito específico;

CONSIDERANDO a determinação contida no art. 9º da Resolução nº 174/2017, a

qual  estabelece que  “O  procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta,  com

delimitação  de  seu  objeto,  aplicando-se,  no  que  couber,  o  princípio  da  publicidade  dos  atos,

previsto para o inquérito civil.”;

CONSIDERANDO  que tramitou nesta  Promotoria de Justiça o  Inquérito Civil

74/2012, o qual  apurava os entraves e acompanhava a elaboração do Plano de Carreira, Cargos e

Salários (PCCS) da saúde municipal,  visto que restou  constatada a inércia da gestão municipal, à

época, em adotar medidas para a instalação da comissão para elaboração do PCCS.

CONSIDERANDO  que  durante  a  tramitação  do  Inquérito  Civil  formou-se



comissão  com representação das  pastas  municipais  pertinentes  e  dos  sindicatos,  bem como foi

contratada  empresa de assessoria técnica  (empresa UNICOOPES-RN)  para elaboração do projeto

de lei estabelecendo o PCCS.

CONSIDERANDO que o PCCS foi amplamente discutido com a Comissão e a

equipe  técnica  contratada,  bem como a  minuta  do  projeto  de  lei  elaborada  foi  analisada  pela

Procuradoria-Geral  do Município  com  parecer  final  e,  em seguida,  pela Controladoria-Geral  do

Município

CONSIDERANDO  que,  nos  autos  do  Inquérito  Civil,  foi  expedida  a

Recomendação nº  021/2014 com vistas  a  recomendar  ao Prefeito  que adotasse as  providências

necessárias para encaminhar à Câmara Municipal o projeto de Lei instituindo o PCCS. 

 CONSIDERANDO que o Inquérito Civil nº 74/2012 foi devidamente arquivado

por  esta  Promotora  de  Justiça  e  a  promoção  de  arquivamento  foi  homologada  pelo  Conselho

Superior do Ministério Público em abril de 2017, diante do Município ter  sinalizado interesse em

colaborar  com o intento ministerial  de viabilizar  a elaboração do Plano de Carreiras,  Cargos e

Remuneração dos trabalhadores do SUS local, ao tomar as medidas necessárias para a consecução

do PCCS,  com a remessa do respectivo Projeto de Lei  ao Poder Legislativo,  pondo fim à sua

atribuição no caso.

CONSIDERANDO que esta  Promotora  de  Justiça  tomou conhecimento  que  a

Câmara Municipal, dentro da sua competência e dos critérios de conveniência, em vez de deliberar

e aprovar ou o plano, decidiu por devolvê-lo ao Poder Executivo, o qual permanece inerte em adotar

providências para consecução do plano. 

CONSIDERANDO que  a  regulamentação  e  implantação  de  um  Plano  de

Carreiras, Cargos e Salários no âmbito da saúde garante a valorização dos trabalhadores através da

equidade de oportunidades de desenvolvimento profissional em carreiras que associem a evolução

funcional  a  um sistema  permanente  de  qualificação,  como  forma  de  melhorar  a  qualidade  da

prestação dos  serviços  de saúde,  além de garantir  que os  profissionais  com o mesmo nível  de

formação  e  que  exerçam  suas  atividades  no  SUS  na  esfera  municipal  percebam  o  mesmo

vencimento;

CONSIDERANDO que constata-se diferenciação de vencimentos entre cargos da

mesma natureza,  apenas  com forma de provimento  diferente  como,  por  exemplo,  o  médico  da

Estratégia de Saúde da Família contratado por prazo determinado   percebe   o salário de R$ 10.000,00

(dez mil reais) para 40 (quarenta) horas e R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) para 30 horas

semanais, conforme edital nº 01/2017, enquanto o médico da ESF ocupante de cargo efetivo  recebe



o vencimento de R$ 2.464,96 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis

centavos) para carga horária de 40 (quarenta) horas, conforme Lei Complementar nº 0127/2017;

CONSIDERANDO que, pela Lei Complementar nº 0127/2017, os cargos efetivos

de nível médio  da saúde recebe vencimento de R$ 950,00 ( novecentos e cinquenta reais) e o de

nível superior R$ 1.268,87 (um mil duzentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos) para a

mesma carga horária, bem como o médico, para carga horária de 20 horas, recebe a importância de

R$ 1.232,40 (um mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), o que demonstra que ambos

os cargos receberão praticamente a mesma importância, apesar de exigirem níveis de escolaridade

diversos;

CONSIDERANDO que ao consultar o portal da transparência, folha da saúde do

mês de novembro de 2017, no site do município, verifica-se que os profissionais de nível médio e

superior contratados recebem importância superior ao determinado para os cargos efetivos de nível

superior, oportunidade em que constatou-se gritantes discrepâncias;

CONSIDERANDO  que  a Lei  Federal  nº  8.142/1990,  que  dispõe  sobre  a

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências de

recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências, preleciona em seu art. 4º, IV, que

“Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito

Federal deverão contar com:  (…);  VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e

Salários  (PCCS),  previsto  o  prazo  de  dois  anos  para  sua  implantação”  e,  ainda,  que  “O  não

atendimento  pelos  Municípios,  ou  pelos  Estados,  ou  pelo  Distrito  Federal,  dos  requisitos

estabelecidos  neste  artigo,  implicará  em  que  os  recursos  concernentes  sejam  administrados,

respectivamente, pelos Estados ou pela União”.

CONSIDERANDO que a partir da Portaria nº 626/GM de 08 de abril de 2004,

foram fixadas as Diretrizes do Plano de Carreira,  Cargos e Salários do âmbito do SUS, que se

destinam a todos os trabalhadores da saúde pública e têm  dentre os seus  objetivos,  em síntese:

orientar a  organização  dos  trabalhadores  do  SUS em  estrutura  de  carreira,  valorizar  os

servidores  através  da equidade de  oportunidades  e  com o fim de ampliar e  qualificar os

cuidados  à  saúde,  além  de  estimular  a  elaboração  de  Planos  de  Carreiras  com  formas

semelhantes em todos os Órgãos que compõem o SUS, nos três níveis da federação.

CONSIDERANDO que  em consonância com o perfil institucional traçado pela

Constituição Federal para o Ministério Público,  na oportunidade que haja o descumprimento de

normas que causem prejuízo à coletividade, necessária a atuação do Parquet com vistas a promover

a regularização da situação.



CONSIDERANDO   a  necessidade  de  acompanhar  a  regulamentação  e

implementação do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) da saúde municipal;

RESOLVE INSTAURAR o presente PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

de  ordem  cronológica  nº  01/2018,  com  o  escopo  de  acompanhar a  regulamentação  e

implementação  do  Plano  de  Carreira,  Cargos  e  Salários  (PCCS)  da  saúde  municipal,

determinando como diligências iniciais:

a) autuação da presente portaria, registrando-se em livro próprio, bem como, arquivando-se cópia na

pasta respectiva;

b)  a  comunicação  da  instauração  deste  Procedimento  Administrativo ao  Centro  de  Apoio

Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, via correio eletrônico, em analogia aos

termos do artigo 11, inciso I, da Resolução CPJ nº 02/2008; 

c) publicação da presente portaria no Diário Oficial do Estado e no quadro de avisos deste Órgão

Ministerial.

d) Oficie-se ao Prefeito do Município de Parnamirim a fim de que, no prazo de 10 dias, informe a

situação atual e as providências que estão sendo adotadas para a regulamentação e implementação

do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) da saúde municipal;

À Secretaria para a adoção das medidas pertinentes.

Parnamirim, 11 de janeiro de 2018.

Luciana Maria Maciel Cavalcanti Ferreira de Melo

Promotora de Justiça
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