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MP-PI convoca sociedade 
para audiência sobre 

possíveis irregularidades em 
serviço prestado pela FMS 

Serão convidados a participar da audiência pública autoridades 

estaduais e municipais diretamente envolvidas no tema, 

membros de conselhos de saúde entre outras autoridades 
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Acontece no próximo dia 05 de dezembro uma audiência pública no auditório 
da Universidade Estadual do Piauí (Uespi), campus Clóvis Moura. A audiência 
tem como objetivo abrir à sociedade uma discussão sobre os aspectos jurídicos 
e técnicos, junto a especialistas, sobre prováveis irregularidades na assistência 
hospitalar ofertadas pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina. 

 
(Divulgação) 

O Ministério Público do Estado do Piauí (MP-PI), através da 29ª Promotoria de 
Justiça de Teresina, especializada na defesa da saúde pública, no uso de suas 
atribuições legais e institucionais tornou público o edital que viabiliza a 
realização da audiência pública, a quem possa interessar, no dia 05 de 
dezembro, às 08h30. 

OBJETIVOS 
A audiência pública será aberta à sociedade e tem por objetivo promover a 
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discussão, à luz dos aspectos jurídicos e técnicos, junto a especialistas, 
autoridades públicas e sociedade civil, sobre possíveis irregularidades na 
Assistência Hospitalar e Maternoinfantil, ofertadas pela Fundação Municipal de 
Saúde de Teresina, através do Hospital e Pronto Socorro Dr. Alberto Neto 
(Dirceu II) e da Maternidade Wall Ferraz (Ciamca) respectivamente, e sua 
compatibilização com o direito à saúde dos cidadãos, previsto na Constituição 
Federal.Serão apresentados esclarecimentos quanto ao tema, para facilitar a 
manifestação dos interessados a respeito da provável execução do citado 
projeto. 

PARTICIPAÇÃO 
Serão convidados a participar da audiência pública autoridades estaduais e 
municipais diretamente envolvidas no tema, membros de conselhos de saúde, 
membros de conselhos regionais, operadores do direito, profissionais de 
saúde, representantes do poder legislativo, imprensa e representantes da 
sociedade civil. 

A participação da plateia observará o seguinte: 

I – Ao iniciar a audiência o Presidente informará aos presentes o regulamento 
das discussões e encaminhamentos, bem como decidir sobre as questões da 
audiência; 
II – É assegurado aos participantes o direito de manifestação oral ou por 
escrito; 
III – As manifestações orais observarão a ordem sequencial do registro da 
intenção para manifestação, devendo informar o nome do participante; 
IV – O tempo para manifestação oral dos participantes será de no máximo 05 
(cinco) minutos, podendo ser dilatado ou reduzido, em função do número de 
participantes e da duração total prevista; 
V – Os interessados que quiserem se manifestar por escrito sobre o tema 
poderão fazê-lo de forma objetiva, constando a identificação do participante; 
VI – Aos participantes é facultada a apresentação de documentos, contendo o 
inteiro teor de suas contribuições, para juntada aos autos dos Inquéritos Civis 
Públicos correlatos ao objeto da audiência pública; 
VII – Será elaborada ata circunstanciada, no prazo de 5 (cinco) dias, que será 
divulgada no portal eletrônico e diário oficial do Ministério Público do Estado do 
Piauí. 

EDITAL 
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