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Ofício nº 265/2021-MP/2ªPJ/DCF/DH Belém (PA), 29 de abril de 2021 
 
Aos Excelentíssimos Senhores 
JOÃO FONSECA GOUVEIA 
WALDIR ARAÚJO CARDOSO 
Diretoria Colegiada 

Sindicato dos Médicos do Pará – SINDMEPA 
 
Referência: SIMP nº 000371-125/2021 
 
 

 Senhores Diretores, 

 

Com os devidos cumprimentos, considerando a Notícia de Fato em destaque, 

formulada eletronicamente por este Sindicato dos Médicos do Pará – SINDMEPA, a qual 

informa o descumprimento de acordo formulado com a SESMA quanto ao pagamento 

de abono do final do ano de 2020, devido aos médicos do HPSM Mario Pinotti, tendo a 

Secretaria alterado de forma unilateral o pactuado, gerando insatisfação da categoria 

ante o inadimplemento, foram encaminhados reiterados pedidos de providências e 

informações à SESMA, sem obtenção de resposta até o momento. 

À vista disso, considerando a necessidade de se obter dados atualizados para 

melhor definição das providências a serem adotadas, solicito a Vossas Senhorias que, 

em prazo não superior a 07 (sete) dias úteis, contados a partir do recebimento deste, 

preste informações a esta Promotoria de Justiça se houve a resolução da questão, ou, 

em caso negativo, qual o status da negociação realizada por este Sindicato junto à 

SESMA, através do e-mail 2pjdcfdh-saude@mppa.mp.br. 

Outrossim, informo que a presente solicitação se fundamenta nos termos dos 

artigos 129, II1 e 1962 da Constituição Federal. 

 

 Atenciosamente, 

 

 
 
 

                                                      
1 Art. 129 - São funções institucionais do Ministério Público: II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços 

de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; 
2 Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação.  
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