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Ao Senhor
FRANCISCO ARAÚJO FILHO
Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal
Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Bloco B - (antigo prédio da Câmara Legislativa) 
Brasília- DF - CEP: 70770-200 

Assunto: Disponibilização de Equipamento de Proteção Individual para os profissionais da saúde 
pública do Distrito Federal.

Senhor Secretário,

Considerando a notícia de que o estoque dos EPIs seria centralizado na Central de Distribuição

da SES, e a sua disponibilidade padronizada e racionalizada entre as diversas unidades do sistema público

de saúde, por meio de distribuições semanais, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E

TERRITÓRIOS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento nos artigos

8º,  inciso II e §5º, 12 e 151, todos da Lei Complementar nº 75/1993, REQUISITA que, no prazo de 48

horas, sejam encaminhadas a esta Procuradoria Distrital as seguintes informações:

a) Qual é a previsão atual de distribuição de EPIs para cada unidade do sistema público de saúde?

b) Quais foram os critérios utilizados para se chegar a esses números? Foi considerada apenas tipologia

da unidade ou o quantitativo de profissionais de saúde em cada unidade?

c) Qual será a periodicidade da distribuição desses EPIs? Serão todos distribuídos no mesmo dia da

semana ou cada unidade receberá esses insumos em dias distintos? A entrega será por região de saúde ou

diretamente em cada unidade?

Este Parquet requer ainda que, também no prazo de 48 horas, seja encaminhada para

esta Procuradoria planilha com todo o planejamento e logística da dispensação semanal (unidade de

saúde, itens, quantidade, dia da semana).

Atenciosamente,

JOSÉ EDUARDO SABO PAES
Procurador Distrital dos Direitos do Cidadão  

MPDFT

BERNARDO MATOS
1ª PJ Regional de Defesa dos Direitos Difusos

MPDFT

(GDPMS)


