
 

 

 

  A FUNDAÇÃO LEANDRO BEZERRA DE MENEZES, Entidade Fundacional de caráter privado, 

vem por meio de sua Diretoria emitir a presente Nota de Esclarecimento, visando deixar ciente 

toda população, bem como aos Municípios onde os serviços são prestados sobre a veiculação de 

matéria divulgada no site do Ministério Público do Estado do Ceará. 

 A Fundação refuta energicamente as ilações feitas na decisão que desaprovou as contas 

relativas aos anos de 2014 a 2017, até mesmo porque o NATEC – NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO, que 

é o órgão técnico que auxilia o Ministério Público já havia, bem antes, emitido parecer favorável à 

aprovação dessas mesmas contas. 

  A decisão foi unicamente baseada em relatório compartilhado pela Autoridade Policial 

Federal, em Juazeiro do Norte. Ceará, sem que tivesse sido feito qualquer pedido de 

esclarecimentos, apenas foram solicitados documentos, todos hígidos, formalizados e fielmente 

cumpridos, e com isso foram prejudicados o devido processo legal, o princípio constitucional da 

mais ampla defesa, e o princípio da legalidade dos atos administrativos e a cautela ao informar 

fatos como sendo a verdade real, quando esses elementos que sequer foram observados em 

contraditório estão sendo objeto de ilação. 

 Nenhum contrato da Fundação foi superfaturado, não existe nenhum tipo de proibição 

quanto as contratações realizadas, todas as devidas prestações de contas aos Municípios que 

possuem suas Unidades de Pronto Atendimento – UPAS e os Hospitais foram prestadas mês a mês, 

e já auditadas. 

 As ilações feitas sobre os fatos de que os serviços não foram prestados é um verdadeiro 

absurdo, posto que é notória a realização dos serviços e a entrega dos materiais em todas as 

unidades de saúde. A Fundação conta hoje com aproximadamente 1.500 funcionários, laborando 

diretamente nas UPAS e Hospitais. 

 A Fundação não aufere nenhum tipo de lucro, e as empresas são remuneradas de acordo 

com o valor e pesquisa de mercado, e esses dados sequer foram buscados pelo Ministério Público, 

o que demonstra ser despropositado o anúncio de pedido de extinção. 

  Com relação aos atos internos que deveriam ser levados ao conhecimento do Ministério 

Público, é necessário que se esclareça, para fins da verdade, que somente em 17 de agosto de 2020 

através do Ofício nº 0372/2020/2º PmJJDN, via e-mail, recebeu da 2ª. Promotoria de Justiça, a 

recomendação advinda da Corregedoria Geral do Ministério Público sobre a necessidade dos atos 

praticados serem previamente informados, e que a partir de então assim foi feito. 

 Já com relação aos instrumentos de Procuração, todos já encontram-se vencidos desde o 

pretérito ano de 2018, portando desde o ano de 2019, já não se emite procuração para os diretores 

de operação e gerentes, o que por si só não possui absolutamente nenhum grau de ilegalidade. 

 Esclarecidos esses pontos, iniciais, a Fundação promoverá todas as ações jurídicas 

necessárias à preservação da instituição, seu nome, e atividades, que executa de forma proba e 

inquestionavelmente correta, sem subterfúgios, repudiando qualquer ato que seja contrário a lei, a 

ordem, e a boa causa administrativa e a coisa pública. 

Juazeiro do Norte, 21 de setembro de 2020. 
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