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Procedimento Administrativo nº 1.31.003.000184/2019-74

 

 

RECOMENDAÇÃO nº 01/2021
 

Ementa. Política Nacional de Saúde Integral às pessoas
LGBTQI+. Portaria nº 2.836 de 1º de dezembro de 2011 do
Ministério da Saúde. Necessidade de implementação nos
municípios de abrangência da PRM Vilhena/RO.

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por meio do procurador da
República signatário, com base nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição
Federal, no artigo 6º, inciso VII e XX, da Lei Complementar nº 75/1993, bem como com
fundamento no disposto na Lei Federal nº 7.347/1985, pelos fatos e fundamentos a seguir
indicados, expõe e, ao final, recomenda:

CONSIDERANDO que o Ministério Público consubstancia instituição
permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e dos interesses individuais
indisponíveis, nos termos do art. 127 da Constituição da República e do art. 1º da Lei
Complementar nº 75/93;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a defesa dos direitos
assegurados na Constituição Federal para garantir-lhes o respeito, proteção e promoção pelos
poderes públicos, bem como por entidades que executem serviços de relevância pública (art.
129, II, da CRFB), expedindo-lhes recomendação (art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº
8.625/96);

CONSIDERANDO os fundamentos da cidadania e da dignidade da pessoa
humana, bem como o objetivo da República Federativa do Brasil de promover o bem de
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todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de
discriminação (art. 1º, incisos II e III; e art. 3º, inciso IC; todos da CRFB);

CONSIDERANDO a Política Nacional de Saúde Integral aos LGBTs ,
instituída pela Portaria nº 2.836 de 1º de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde , com
o objetivo de promover a saúde integral LGBT e eliminar a discriminação e o preconceiro
institucional, bem como contribuir para a redução das desigualdades e a consolidação do SUS
como sistema universal, integral e equitativo;

CONSIDERANDO que o art. 6º da Portaria nº 2.836/2011 do Ministério da
Saúde preceitua que compete aos municípios: I - implementar a Política Nacional de Saúde
Integral LGBT no Município, incluindo metas de acordo com seus objetivos; II - identificar
as necessidades de saúde da população LGBT no Município; III - promover a inclusão desta
Política Nacional de Saúde Integral LGBT no Plano Municipal de Saúde e no PPA setorial,
em consonância com as realidades, demandas e necessidades locais; IV - estabelecer
mecanismos de monitoramento e avaliação de gestão e do impacto da implementação desta
Política Nacional de Saúde Integral LGBT; V - articular com outros setores de políticas
sociais, incluindo instituições governamentais e não-governamentais, com vistas a contribuir
no processo de melhoria das condições de vida da população LGBT, em conformidade com
esta Política Nacional de Saúde Integral LGBT; VI - incluir conteúdos relacionados à saúde
da população LGBT, com recortes étnico-racial e territorial, no material didático usado nos
processos de educação permanente para trabalhadores de saúde; VII - implantar práticas
educativas na rede de serviço do SUS para melhorar a visibilidade e o respeito a lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais; e VIII - apoiar a participação social de movimentos
sociais organizados da população LGBT nos Conselhos Municipais de Saúde, nas
Conferências de Saúde e em todos os processos participativos;

CONSIDERANDO que foi instaurado na Procuradoria da República no
Município de Vilhena o Procedimento Administrativo nº 1.31.003.000184/2019-74, em curso
neste 1º Ofício, com o fim de acompanhar e fiscalizar a efetividade do direito à igualdade nas
perspectivas de reconhecimento, não discriminação e respeito às diferenças das pessoas
LGBTQI+ nos municípios de abrangência desta PRM (Vilhena, Colorado do Oeste, Cabixi,
Pimenteiras do Oeste, Espigão do Oeste, Corumbiara, Chupinguaia, Cerejeiras e Pimenta
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Bueno);

CONSIDERANDO que nos autos do PA nº 1.31.003.000184/2019-74 foram
reunidas informações que apontam para o não cumprimento integral por parte dos
supramencionados municípios do disposto no art. 6º da Portaria nº 2.836/2011 do Ministério
da Saúde; e

CONSIDERANDO a necessidade de que seja dada efetividade a tão
importante e necessária política pública definida no dispositivo acima citado,

RESOLVE:

RECOMENDAR aos Municípios de Vilhena, Colorado do Oeste, Cabixi,
Pimenteiras do Oeste, Espigão do Oeste, Corumbiara, Chupinguaia, Cerejeiras e Pimenta
Bueno, na pessoa de seus prefeitos, que deem cumprimento integral do determinado no art. 6º
da Portaria nº 2.836 de 1º de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde para:

a ) implementar a Política Nacional de Saúde Integral LGBT no Município,
incluindo metas de acordo com seus objetivos (inciso I);

b) identificar as necessidades de saúde da população LGBT no Município
(inciso II);

c) promover a inclusão desta Política Nacional de Saúde Integral LGBT no
Plano Municipal de Saúde e no PPA setorial, em consonância com as realidades, demandas e
necessidades locais (inciso III);

d) estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação de gestão e do
impacto da implementação desta Política Nacional de Saúde Integral LGBT (inciso IV);

e) articular com outros setores de políticas sociais, incluindo instituições
governamentais e não-governamentais, com vistas a contribuir no processo de melhoria das
condições de vida da população LGBT, em conformidade com esta Política Nacional de
Saúde Integral LGBT (inciso V);

f) incluir conteúdos relacionados à saúde da população LGBT, com recortes
étnico-racial e territorial, no material didático usado nos processos de educação permanente
para trabalhadores de saúde (inciso VI);
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g) implantar práticas educativas na rede de serviço do SUS para melhorar a
visibilidade e o respeito a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (inciso VII); e

h) apoiar a participação social de movimentos sociais organizados da
população LGBT nos Conselhos Municipais de Saúde, nas Conferências de Saúde e em todos
os processos participativos (inciso VIII).

PRAZO: fixa-se o prazo de 30 (trinta) dias, contado da confirmação de
recebimento, para a prestação de informações ao MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,
sobre o acatamento e a comprovação das providências destinadas ao cumprimento do teor
da recomendação.

Anote-se que o recebimento da presente recomendação i) constitui em mora o
destinatário quanto às providências recomendadas (art. 397, parágrafo único, do Código
Civil); ii) torna inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado,
caracterizando, assim, o dolo para viabilizar eventuais futuras responsabilizações por ato de
improbidade administrativa; e iii) constitui-se em elemento probatório em sede de ações
cíveis ou criminais, de maneira que a manutenção de ação ou omissão ilegal poderá implicar
na responsabilização administrativa, civil e/ou criminal do destinatário.

 

Vilhena/RO, 31 de maio de 2021

 

CAIO HIDEKI KUSABA

Procurador da República
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