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N. 1351

EDIÇÃO N. 1351

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por meio 

do Promotor de Justiça signatário,

CONSIDERANDO as atribuições previstas na Constituição Federal 

Brasileira, artigos 127, caput, e 129, incisos III e IX; na Lei Federal 

n. 8.625/93, artigo 27, caput, incisos I a IV, e seu parágrafo único, 

c/c artigo 80; na Lei n. 7.347/85, art. 8º, parágrafo primeiro; na Lei 

Complementar Estadual n. 51/2008 (Lei Orgânica do Ministério 

Público do Estado do Tocantins) e nos artigos 1º a 4º, da Resolução 

n. 23 do Conselho Nacional do Ministério Público;

CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é procedimento 

próprio para acompanhamento e fomento de políticas públicas, além 

da defesa de direitos individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO a instauração de Notícia de Fato, a partir de 

informação segundo a qual a cidadã Esterlane Eustáquio da Silva 

relata ser portadora de diabetes tipo II e neuropatia diabética, motivo 

pelo qual devido o mau uso de medicamentos para controlar a 

diabete, o quadro de saúde da declarante agravou, desenvolvendo 

neuropatia diabética. Ainda, informa que devido o seu problema de 

saúde, necessita fazer uso contínuo dos seguintes medicamentos: 

Xigduo 5/100 MG, Trezor 10 MG, Thioctacid 600 HR, Alta D 7000 UI, 

Alta D 7000 e Milgamma 150 MG, mas não têm condições financeiras 

de custear os remédios, os quais, segundo relata, não estariam lhe 

sendo fornecidos pela Secretaria de Saúde de Palmeirópolis/TO;

CONSIDERANDO a necessidade de prestação eficiente, por parte 

do poder público, de um serviço de saúde gratuito e universal aos 

que dele necessitem;

CONSIDERANDO a necessidade de observância, pela Administração 

Pública, dos princípios constitucionais e infralegais que a regem, 

sobretudo, no caso, o da legalidade, da eficiência e da observância 

do interesse público;

CONSIDERANDO a emergência da situação posta e a inexistência 

de solução documentada nos autos eletrônicos até o momento;

CONSIDERANDO a possibilidade de configuração, em tese, de ato 

de improbidade administrativa;

RESOLVE

Converter a Notícia de Fato n. 2021.0005188 em PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO, com o objetivo de investigar eventual omissão 

da Secretaria Municipal de Saúde de Palmeirópolis/TO no 

fornecimento de medicamentos à interessada, e, se necessário 

for, propor recomendações, termo de ajustamento de conduta, ou 

outras medidas cabíveis, inclusive ação civil pública, com o fulcro de 

solucionar o problema apontado.

O presente procedimento será secretariado pelos servidores lotados 

na Promotoria de Justiça de Palmeirópolis/TO.

Para tanto, determina:

1. Publique-se no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do 

Estado do Tocantins;

2. Contate a interessada pelo meio de comunicação mais célere, 

para que a mesma informe a atual situação dos fatos, se está ou não 

sendo atendida pela Secretária Municipal da Saúde, certificando a 

providência nos autos;

3. Cumpridas as diligências, com ou sem resposta, façam-me 

conclusos dos autos.

Cumpra-se.

Palmeirópolis, 26 de novembro de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
EDUARDO GUIMARÃES VIEIRA FERRO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PALMEIRÓPOLIS

PORTARIA DE INSTAURAÇÃO - ICP/4031/2021

Processo: 2021.0008685

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por 

intermédio da Promotoria de Justiça de Pium/TO, no uso de 

suas atribuições legais, com fundamento nos artigos 129, III, da 

Constituição Federal; artigos 25, inciso IV, alíneas “a” e “b”, e 26, 

I, da Lei 8.625/93; artigo 8º, § 1º da Lei nº 7.347/95; artigo 61, I, da 

Lei Complementar Estadual nº 051/08 e artigo 8º da Resolução 

005/2018/CSMP/TO, e

CONSIDERANDO o teor do Procedimento Preparatório 

nº 2021.0008685 que foi instaurado para apurar possíveis 

irregularidades nas contratações das empresas FMS ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA e CENTRAL ENGENHARIA LTDA, por 

meios dos contratos nº 14/2021 e 15/2021, para prestarem serviços 

de projeto arquitetônico e execução de obra para construção de 

um banheiro na sala da presidência da Câmara de Vereadores de 

Pium/TO, cujos valores supostamente são superiores aos valores 

comerciais praticados;

CONSIDERANDO que foi oficiado o Presidente da Câmara de 

Vereadores de Pium/TO para que encaminhasse: (1) cópia integral 
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dos procedimentos licitatórios deflagrados, objetivando a execução 

do projeto arquitetônico e construção do banheiro, e/ou processos 

administrativos que culminaram na dispensa do procedimento 

licitatório para contratação das empresas; (2) cópia integral do 

Contrato nº 14/2021, firmado com a empresa FMS ENGENHARIA 

E CONSULTORIA LTDA, e do contrato nº 15/2021, firmado com a 

empresa CENTRAL ENGENHARIA LTDA; (3) cópia integral das 

notas de empenho e liquidação referentes aos contratos n. 14/2021 

e 15/2021 (evento 1);

CONSIDERANDO que o Presidente da Câmara de Vereadores de 

Pium/TO respondeu a diligência do evento 1, encaminhando uma 

vasta documentação com mais de 250 páginas de documentos, 

sendo necessária uma análise mais aprofundada em relação àquele 

acervo probatório (evento 4);

CONSIDERANDO que a 57ª Delegacia de Polícia de Pium/TO 

encaminhou a este Parquet, a cópia do Boletim de Ocorrência nº 

79863/2021 que instaurado para apurar os fatos em questão, bem 

como encaminhou o Ofício nº 632/2021 solicitando informações e 

documentos que se possa dispor sobre o caso  afim de subsidiar o 

procedimento investigatório (eventos 3 e 5);

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa 

que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa 

ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades, 

nos termos do artigo 10 da Lei nº 8.429/92;

CONSIDERANDO que a Administração Pública deve obedecer aos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência, nos termos artigo 37, caput, da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que o Ministério Público “é 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”, nos termos do artigo 127 da CF/88;

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público a proteção do 

patrimônio público e a defesa dos interesses difusos e coletivos (art. 

129, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil);

CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos noticiados, 

suas causas e eventuais responsabilidades, e que ao Ministério 

Público do Estado do Tocantins compete apurar eventual ofensa aos 

princípios da Administração Pública, conforme determina o art. 129, 

III, da Constituição Federal;

RESOLVE:

Converter o presente Procedimento Preparatório em Inquérito Civil 

Público para apurar as possíveis irregularidades nas contratações 

das empresas FMS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA e 

CENTRAL ENGENHARIA LTDA, por meios dos contratos nº 142021 e 

152021, para prestarem serviços de projeto arquitetônico e execução 

de obra para construção de um banheiro na sala da presidência da 

Câmara de Vereadores de Pium/TO, cujos valores supostamente são 

superiores aos valores comerciais praticados.

O presente procedimento deve ser secretariado por servidor do 

Ministério Público lotado na Promotoria de Justiça de Pium/TO, 

que deve desempenhar a função com lisura e presteza, atentando-

se para a necessidade de que os ofícios expedidos sejam sempre 

acompanhados de cópia desta portaria (por força do art. 6º, § 10, da 

Resolução nº 23/2007 do CNMP);

Nesses termos, determino a realização das seguintes diligências:

    1- Oficie-se ao CAOPAC, diante da complexidade do caso e da 

necessidade de uma análise aprofundada em relação ao acervo 

probatório colacionado a estes autos (evento 4), solicitando 

colaboração, via sistema E-Ext, para auxiliar na análise do presente 

Inquérito Civil Público, visando apurar possíveis irregularidades nas 

contratações das empresas FMS ENGENHARIA E CONSULTORIA 

LTDA e CENTRAL ENGENHARIA LTDA, para prestarem serviços 

de projeto arquitetônico e execução de obra para construção de um 

banheiro na sala da presidência da Câmara de Vereadores de Pium/

TO, afim de aferir se a indícios de superfaturamento, bem como para 

seja realizada inspeção no local com o intuito de verificar se houve 

superfaturamento e se o objeto contratado foi executado de acordo 

com o disposto no contrato de prestação de serviços;

    2- Oficie-se à Delegacia de Polícia Civil de Pium/TO, encaminhando 

a cópia dos documentos anexos no evento 4, para instauração de 

procedimento investigatório acerca dos fatos narrados na presente 

portaria, devendo informar a este Parquet o número do Inquérito 

Policial instaurado no sistema e-Proc. no prazo de 10 (dez) dias;

    3- Comunique-se ao Conselho Superior do Ministério Público, via 

sistema, informando a instauração do presente inquérito civil público, 

conforme artigo 12, VI, da Resolução nº 005/2018, CSMP;

    4- Afixe-se cópia da presente portaria no local de costume, 

bem como remessa, via sistema, para publicação no Diário Oficial 

Eletrônico do Ministério Público, conforme artigo 12, V, da Resolução 

nº 005/2018, CSMP.

Cumpra-se.

Após, conclusos.

Pium, 27 de novembro de 2021

Documento assinado por meio eletrônico
JANETE DE SOUZA SANTOS INTIGAR
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PIUM
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