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BA, 06 de julho de 2020.

A Sua Excelência o Senhor,
Ruano Fernando da Silva Leite
Promotoria de Justiça do Município de Poções
Rua Sebastião Cardoso, no 16, Centro
CEP: 45.260-000
email: pocoes@mpba.mp.br

Assunto: Resposta as medidas de enfrentamento do Goronavírus (Covid í9).

Município de Boa Nova, por intermédio de seu representante legal, vem
apresentar requerimento nos termos a seguir delineados.
No dia 03 de Julho do corrente ano, o Município de Boa Nova foi surpreendido com
a publicação em portal eletrônico do Ministério Público de notÍcia informando que esta
promotoria havia ajuizado ação, em face de diversos Municípios, dentre
esses, o Município de
Boa Nova, em virtude de falta de transparência em informaçÕes acerca da Covid-1g.
lnformação por intermédio de seu representante, vem apresentar as justificativas e
documentos solicitados no despacho referência.

Ab initio, impende destacar que o ofício e despacho referência fazem menção a
relatorio produzido pelo Ministério Público, do qual não foi oportunizado ao
Município o
conhecimento. Registre-se que o Ministério Público suspendeu o atendimento presenciai,
de
modo que não há a possibilidade de acesso físico ao procedimento e
mencionado, relatorio
não foí encaminhado no correio eretrônico referência.

Causou espécie, uma vez Município de Boa Nova vem atendendo a TODAS
recomendações do Ministério Público e dos orgãos de fiscalização interna
e externa, lnsta
salientar ainda que o MunicÍpio vem adotando a plena publicidade da adoção
das medidas
adotadas no enfrentamento ao Novo coronavirus coVlD-1g.
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Neste ceara é mister destacar que, conforme já oficiado ao Ministério Público em

diversas oportunidades, foram realizadas estratégias de esclarecimento

e

informação

à

população em geral, através de serviço de sonorização em "carros de som" e serviço de rádio

comunitária, panfletos, barreiras sanitárias, redes sociais, fiscalização sanitária em
estabelecimentos comerciais e publicações no Portal da Transparência do Município.

Pontue-se,

por oportuno, que os boletins

epidemiologicos

são

publicados

diariamente, com ampla publicidade nas redes sociais do Município, assim como transmitidos
para sítios virtuais com atuação do Município e emissoras de rádio com abrangência nesta

cidade. No mesmo sentido, todos os decretos de medidas adotadas por esta municipalidade
são publicados no Diário Oficial do Município e igualmente encaminhados para sítios virtuais
com atuação do Município e emissoras de rádio com abrangência nesta cidade.

Ademais, os procedimentos preparatórios para contratações de equipamentos e
insumos necessários para o enfrentamento à pandemia provocada pelo Novo Coronavirus
COVID-19, foram dotados de ampla publicidade, com publicação no Diário Oficial do Município,
inclusive cujas copias são encaminhas imediatamente para este ente ministerial.
lmpende registrar novamente que o Município não possui hospital e, portanto não
possui leitos de internamento, nem clínicos, nem de UTl, nem tampouco respiradores.

Saliente-se inclusive que

adequações

o Município se colocou à disposição

para quaisquer

que este ente ministerial, solicitando inclusive que fossem

apontados

especificamente quais itens necessitariam ser retificados ou inseridos.
Em face do exposto, requer deste ente ministerial que informe especificamente quais
itens entendam ser necessário e acrescido ou retifícado.

Aproveita

o ensejo renovar os votos de consideração e estima,

disposição para quaisquer esclarecimentos que

Adonias da

colocando-se à

ente ministerial entenda necessários.

de Almeida
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