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ESTADO DO MARANHÃO 

MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE SÃO LUIS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

1 ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA NA PROTEÇÃO AO MEIO 
AMBIENTE, URBANISMO E PATRIMÔNIO CULTURAL E ia PROMOTORIA DE 

JUSTIÇA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS 

Audiência pública para discussão e 
recomendação de medidas administrativas 
sobre o descarte de medicamentos usados. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO através do Promotor de 

Justiça Titular da 1 ª Promotoria de Justiça Especializada na Proteção ao Meio 

Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural de São Luís, e da Promotora de Justiça 

Titular da 2ª Promotoria de Justiça da Saúde no uso das atribuições conferidas pelo art. 

27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº. 8.625/1993 , pelo artigo 1 ° da Resolução nº. 

159/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, e pelo artigo 26, § 1º, IV, da Lei 

Complementar Estadual nº 13/1991, e visando instruir o inquérito civil nº330/2019, 

RESOLVEM, convocar audiência pública, a ser realizada no dia 01 de outubro de 2019, 

às 15h, no Auditório do Centro Cultural do Ministério Público, situado na Rua Osvaldo 

Cruz, 1396, Centro, com o objetivo de discutir as responsabilidades pela destinação final 

de medicamentos de uso humano vencidos ou sem uso no Município de São Luís . A 

audiência pública objetiva colher subsídios dos interessados quanto ao tema, inclusive sobre a 

automedicação, apresentar projetos já em execução e propor recomendações e outras medidas 

com os grandes geradores de resíduos de medicamentos humanos, notadamente as farmácias e 

outros locais de comercialização de medicamentos. 

A disciplina e agenda da audiência pública serão as seguintes: 

Aberta a audiência pública às 15h pelos membros do Ministério Público, será realizada breve 

exposição sobre a atuação do Ministério Público no tema. Em seguida, será apresentada a 

experiência do Curso de Farmácia do Instituto Florence, a posição da ABRAFARMA e 

concedida a palavra para os representantes do Poder Público, observado o limite de 1 O 

minutos para cada intervenção. 
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Após as contribuições desses representantes, a palavra será assegurada aos cidadãos presentes 

que se inscreverem, durante a audiência, com o tempo máximo de 3 minutos para cada 

intervenção. Ao final , será apresentada, em 20 minutos, uma avaliação geral das contribuições 

obtidas na audiência pública e os encaminhamentos pertinentes. Os trabalhos deverão 

encerrar-se às 18h. 

Após a conclusão da Audiência Pública e a publicação da ata, o membro do Ministério 

Público produzirá o relatório previsto no artigo 6º da Resolução do CNMP retromencionada, a 

respeito dos encaminhamentos adotados. 

Assim, encaminhamos o presente Edital de convocação ao Exmo. Senhor Procurador-Geral de 

Justiça do Estado do Maranhão, requerendo a respectiva publicação no sítio eletrônico do 

MPMA, com a antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data da audiência, consoante 

art. 5º da supracitada resolução, sem prejuízo de sua afixação na sede da Promotoria de 

Justiça de São Luís, com a mesma antecedência. 

Divulgue-se o presente edital. 

São Luís, 09 de setembro de 2019. 

usuça. 

Maria d~ l~ria Mafra Silva, 
Promotora de Justiça. 
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