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174/2017, art. 5º).
Após, DÊ-SE a baixa no SIMP, procedendo-se às atualizações necessárias, bem como à anotaçãodeste arquivamentoem livro próprio,
internamente, para fins de controle (Res. CNMP n. 174/2017, art. 13, §4º c\c art. 5º).
Cumpra-se, com urgência.
Monsenhor Gil (PI), datado e assinado digitalmente.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Campo Maior

PORTARIA 29ª P.J. Nº 052/2022
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 075/2021
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 29ª Promotoria de Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública,
por seu representante legal signatário, no uso das atribuições constitucionais conferidas pelo artigo 129 da Constituição da República e,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, como preceitua o art. 127 da Carta Magna;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal estabelece a necessidade do Estado Democrático de Direito assegurar à sociedade o seu bem-
estar, culminando assim com o indispensável respeito a um dos direitos sociais básicos, qual seja o direito à SAÚDE;
CONSIDERANDO o teor do Art. 196 da Lei Magna o qual confere a assistência à saúde o status de direito fundamental, sendo suas ações e
serviços considerados de relevância pública, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de
agravos;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8.080/90 (Lei Orgânica Nacional da Saúde) em seu art. 43, é incisiva ao dispor sobre a gratuidade das
ações e serviços de saúde nos serviços públicos contratados;
CONSIDERANDO a incumbência prevista no art. 37, incisos I, V e VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93 e o disposto na Resolução nº 23,
de 17 de setembro de 2007, do Conselho Nacional do Ministério Público;
CONSIDERANDO a obrigação do município em organizar as ações e serviços de saúde, sendo responsabilidade deste a execução dessas ações
e serviços públicos de saúde;
CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever de adotar medidas frente a vulnerabilidade da saúde, visando sempre proteger a
população e melhorar as condições da saúde pública;
CONSIDERANDO a representação ofertada nesta Promotoria de Justiça, noticiando e pedindo providências em apurar denúncia de falta
de Coordenador na UBS, falta de profissional de farmácia, falta de abastecimento de EPI's e de medicamentos na UBS do Bairro Novo
Horizonte, apontadas em relatório de inspeção enviado pelo Conselho Municipal de Saúde - CMS;
CONSIDERANDO que o ato a ser investigado é de responsabilidade da Fundação Municipal de Saúde;
RESOLVE:
CONVERTER o presente PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO em INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO na forma dos parágrafos 4º a 7º do artigo 2º da
Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do CNMP, e resolução nº 001, de 12 de agosto de 2008, do Colégio de Procuradores do Ministério
Público do Estado do Piauí, a fim deapurar denúncia de falta de Coordenador na UBS, falta de profissional de farmácia, falta de
abastecimento de EPI's e de medicamentos na UBS do Bairro Novo Horizonte, apontadas em relatório de inspeção enviado pelo
Conselho Municipal de Saúde - CMS,adotando, caso necessário, ao final, as medidas judiciais cabíveis, DETERMINANDO, desde já, as
seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio desta
Promotoria de Justiça, conforme determina o Art. 8º da Resolução nº 001/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí;
2. Nomeia-se a Sra. CELINA MADEIRA CAMPOS MARTINS para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução
nº 23 do CNMP;
3. Encaminhe-se cópia desta PORTARIA ao Conselho Superior do Ministério Público, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e
Cidadania - CAODS, para conhecimento, conforme determina o Art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí;
4. Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 29ª Promotoria de Justiça e na imprensa oficial (Diário Oficial do Ministério Público do
Estado do Piauí), conforme preceitua o artigo 4º, inciso VI e artigo 7º, § 2º, inciso II, da Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007, do
Conselho Nacional do Ministério Público;
5. Diligências no prazo da lei, a contar da juntada nos autos de respectivos comprovantes e certificação.
Cumpra-se.
Teresina, 26 de maio de 2022.
ENY MARCOS VIEIRA PONTES
Promotor de Justiça da 29ª PJ
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 035/2018
SIMP Nº 000271-030/2017
TERMO DE ARQUIVAMENTO
Cuida-se de Inquérito Civil Público que tem como objetivo apurar possíveis irregularidades na internação compulsória de paciente na comunidade
terapêutica Villa Vida.
Instaurado Procedimento Preparatório nº 45/2017, através da Portaria 29ª PJ Nº 46/2017. Foi Oficiada a Clínica Villa Vida. Em resposta ao ofício
desta Promotoria de Justiça, a Clínica Villa Vida apresentou justificativa e documentos relativos ao tratamento do declarante.
Considerando a necessidade de uma análise técnica dos documentos relativos ao tratamento do declarante, foi solicitado ao CAODS a análise e
parecer técnico, que prontamente atendeu, encaminhando sugestões de atuação.
Em resposta ao Ofício desta Promotoria de Justiça, o COREN apresentou um relatório de visita do ano de 2016, não satisfazendo, portanto, a
solicitação.
Oficiado o Conselho Regional de Medicina solicitando informações sobre a realização de inspeção no estabelecimento. Em atendimento à
solicitação desta Promotoria de Justiça, o mesmo apresentou relatório de visita em que constatou irregularidade quanto à responsabilidade
técnica do estabelecimento, médico sem especialidade em Psiquiatra, conforme preconiza a Resolução CFM nº 2056/2013 e Resolução CFM nº
1974/11.
Em março de 2018, a GEVISA realizou inspeção no local e constatou irregularidades na infraestrutura e funcionamento, com expedição de
notificação para cumprimento de medidas em 30 (trinta) dias.
Atendendo a expediente da 29ª PJ, o COREN-PI apresentou relatório constatando irregularidades e ilegalidades que comprometem a assistência
de Enfermagem na Clínica Villa Vida, para as quais foi emitida a notificação nº 130/2018.
Satisfazendo solicitação desta Promotoria de Justiça, a Clínica Villa Vida encaminhou farta documentação, na qual ainda se permitiu identificar a
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