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1. COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA
[]

1.1. RESOLUÇÃO CPJ11168
RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 01, de 07 de abril de 2020
Institui, no âmbito do Colégio de Procuradores de Justiça, o Sistema de Deliberação Remota, medida excepcional destinada a viabilizar o
funcionamento do Plenário durante a emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).
O COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA, no exercício de suas atribuições, com fundamento no art. 16, XII, da Lei Complementar
Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional em decorrência do surto de infecções humanas
pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), emitida pela Organização Mundial da Sáude - OMS, com posterior declaração de pandemia da doença
Covid-19;
CONSIDERANDO a necessidade de evitar aglomerações humanas, tal como as sessões presenciais do Plenário do Colégio de Procuradores de
Justiça, como medida de diminuir a transmissão do agente viral Sars-Cov-2, segundo orientação das autoridades sanitárias;
RESOLVE:
Art. 1º Instituir, no âmbito do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí, o Sistema de Deliberação Remota
(SDR), como forma de discussão e votação remota de matérias sujeitas à apreciação do Plenário.
Parágrafo único. Entende-se como votação e discussão remota a apreciação de matérias por meio de solução tecnológica, utilizando internet,
que dispensa a presença física dos Procuradores de Justiça em Plenário.
Art. 2º A utilização do Sistema de Deliberação Remota (SDR) é medida excepcional, destinada a viabilizar o funcionamento do Plenário durante a
emergência de saúde pública de importância internacional relacionada ao coronavírus (Covid-19).
§ 1º Acionado o SDR pelo Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, as deliberações do Plenário serão tomadas por meio de sessões
virtuais, permanecendo suspensas as sessões presenciais.
§ 2º O Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça determinará que as deliberações presenciais sejam retomadas tão logo essas
atividades, a seu juízo, sejam compatíveis com as recomendações das autoridades sanitárias.
Art. 3º O SDR terá como base uma ou mais plataformas que permitirão o debate com áudio e vídeo entre os membros do órgão, observadas as
seguintes diretrizes:
I - as sessões realizadas por meio do SDR serão públicas, asseguradas a transmissão simultânea pelos canais de mídia institucionais e a
posterior disponibilização do áudio e do vídeo das sessões;
II - encerrada a votação e proclamado o resultado, o voto proferido por meio do SDR é irretratável;
III - o processo de votação, a totalização dos votos e o registro dos resultados de votação proclamados observarão a forma prevista no
Regimento Interno, no que couber;
IV - as soluções destinadas a gerenciar o áudio e o vídeo das sessões poderão valer-se de plataformas comerciais, segundo orientação da
Coordenadoria de Tecnologia da Informação, desde que tais plataformas atendam ao disposto nesta Resolução;
V - o SDR deverá funcionar em dispositivos móveis que utilizem sistemas operacionais IOS ou Android para fins de votação e participação por
áudio e vídeo nas sessões;
VI - o SDR deverá permitir o acesso simultâneo de todos os Procuradores de Justiça, inclusive do Secretário do órgão, que auxiliará o Presidente
do Colégio de Procuradores de Justiça na mediação da sessão;
VII - durante a sessão em que esteja sendo utilizado o SDR, ficará em funcionamento ininterrupto, sob a responsabilidade da Coordenadoria de
Tecnologia da Informação, serviço de atendimento aos participantes para solucionar quaisquer dúvidas ou problemas relacionados à operação
das plataformas que viabilizam a deliberação.
Art. 4º As sessões realizadas por meio do SDR serão consideradas sessões deliberativas extraordinárias do Colégio de Procuradores de Justiça,
em cuja ata será expressamente consignada a informação de que as deliberações foram tomadas em ambiente virtual.
§ 1º A periodicidade das sessões virtuais será, preferencialmente, quinzenal, e sua convocação será realizada pelo Presidente com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas, salvo situações excepcionais devidamente justificadas e aprovadas pelo Plenário.
§ 2º Nas sessões convocadas por meio do SDR poderão ser julgados os procedimentos que aguardam apreciação pelo Plenário do Colégio de
Procuradores de Justiça, e, de modo preferencial, as matérias relacionadas à emergência de saúde pública internacional referente ao coronavírus
(Covid-19).
§ 3º Para os fins desta Resolução, as pautas serão encaminhadas ao e-mail institucional dos Procuradores de Justiça, assim como
disponibilizadas previamente por meio do Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí ou mediante ferramenta acessível na
plataforma eletrônica aplicada às sessões remotas, sem prejuízo.
Art. 5º Aqueles que estiverem aptos a realizar sustentação oral, nos termos regimentais, atenderão às seguintes condições:
I - inscrição em até duas horas antes do início da sessão por videoconferência, mediante e-mail dirigido exclusivamente à Secretaria do Colégio
de Procuradores de Justiça;
II - utilização da mesma ferramenta tecnológica adotada pelo Colégio de Procuradores de Justiça;
Art. 6º Compete à Secretaria do Colégio dar ampla publicidade sobre a convocação da sessão virtual e, uma vez que seja instalada,
disponibilizar o respectivo acesso remoto por meio da rede mundial de computadores, com o auxílio da unidade técnica competente.
Art. 7º Realizar-se-ão por meio eletrônico todas as intimações e comunicações a ocorrer nos procedimentos sob relatoria dos Procuradores de
Justiça, desde a publicação desta Resolução.
Art. 8º Aplicam-se às sessões realizadas por meio do SDR, no que couber, as disposições do Regimento Interno do Colégio de Procuradores de
Justiça.
Art. 9º Os casos omissos e as dúvidas de interpretação decorrentes da aplicação desta Resolução serão resolvidos pelo Presidente, ad
referendum do Plenário.
Art. 10. Previamente à sua entrada em operação, o SDR deverá ser homologado pela Coordenadoria de Tecnologia da Informação.
Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
Teresina, 07 de abril de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
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RESOLUÇÃO CPJ/PI nº 02, de 07 de abril de 2020
Dispõe sobre a criação de Grupos Regionais de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19, no âmbito do Ministério Público do
Estado do Piauí.
OCOLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo art. 33, 2º da Lei Complementar Estadual nº 12, de 18 de dezembro de 1993,
Considerandoo disposto no artigo 127, caput, e no artigo 129, incisos I, II e VII, da Constituição Federal;
Considerandoa Portaria PGJ nº 839/2020, que instituiu o Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do contágio pelo Coronavírus (COVID-19),
órgão excepcional e vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, com vista a acompanhar e auxiliar a atuação dos membros do Ministério Público
do Estado do Piauí, colhendo elementos e informações para a adoção de medidas que se fizerem necessárias;
Considerandoa Portaria GIAC-COVID Nº 1, de 20 de março de 2020, do Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público e CoordenadorGeral do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Pandemia do Coronavírus-19 (GIAC- COVID19), instituído pela Portaria PGR/MPU Nº 59, de
16 de março de 2020;
Considerandoque a rapidez com que a situação se desenvolve exige a adoção de medidas de urgência, no sentido da formação de uma rede
integrada de atuação e troca de informações no Ministério Público brasileiro;
Considerandoque dentre as iniciativas que estão sendo implementas a partir da instalação do GIAC, destacam-se a criação de grupos nos
demais Estados: 1- criação de grupos compostos pelos focalizadores designados, representantes do CONASS e do CONASEMS e 2- a
instalação de GTs temáticos, como órgãos de execução, a fim de possibilitar o acompanhamento das Políticas Públicas em face do coronavírus;
Considerandoque, no dia 19 de março de 2020, foi decretado estado de CALAMIDADE PÚBLICA em razão da grave crise causada pelo
Coronavírus no Sistema Único de Saúde, por meio do Decreto nº 18.895 do Estado do Piauí;
Considerandoo disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus;
Considerandoos critérios utilizados no Ato PGJ nº 956/2019, que organizou as Promotorias de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí
em regiões para fins de implementação das ações estratégicas, conjugado com o critério de localidade onde existe hospital regional;
Considerandoa deliberação do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do contágio do COVID-19 pela criação dos Grupos Regionais de
Promotorias de Justiça, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
Considerandoa necessidade urgente de uma atuação regionalizada integrada do Ministério Público do Estado Piauí nas diversas áreas
impactadas pela pandemia,
RESOLVE:
Art. 1ºInstituir, no âmbito do Ministério Público do Estado do Piauí, 09 (nove) Grupos Regionais dePromotorias Integradas no Acompanhamento
do COVID-19, enquanto durar o estado de calamidade pública, e seus efeitos, decretado pelo Governo do Estado em face do Covid19.
Art. 2ºOs Grupos Regionais dePromotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19são órgãos de execução, com atuação regionalizada e
especializada, por intermédio das regiões abaixo especificadas:
I - Teresina;
II - Parnaíba;
III - Piripiri;
IV - Campo Maior;
V - Picos;
VI - Oeiras;
VII - Floriano;
VIII - Bom Jesus;
IX -São Raimundo Nonato.
Parágrafo único.A atuação dos Grupos abrangerá as Promotorias de Justiça indicadas no Anexo Único desta Resolução, preservada a
independência funcional de cada Promotor de Justiça para atuar individualmente.
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Art. 3ºO Grupo Regional será composto por Promotores de Justiça da respectiva regional, sendo composto por no mínimo 03 (três) membros e
em número ímpar, sem prejuízo das atribuições normais em seu órgão de execução.
§1ºOs procedimentos e processos relacionados ao COVID-19 terão prioridade sobre os demais procedimentos do respectivo órgão de execução.
§2ºCada Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID-19 terá um Coordenador, à exceção do Grupo Regional de
Teresina, que contará com 05 (cinco) Coordenadores, por área de atuação, especificadas nos incisos do art. 5º, cujos membros serão escolhidos
dentre os que atuam em Promotorias de Justiça especializadas da Capital e/ou em Promotoria de Justiça integrante da regional, todos escolhidos
e designados por meio de portaria da Procuradora-Geral de Justiça.
Art. 4ºCompete aos Grupos Regionais de Atuação de acompanhamento do COVID -19:
I -Promover a integração dos órgãos de execução ao esforço estadual de controle e prevenção da pandemia, em articulação com a Secretaria
Estadual de Saúde e as demais autoridades sanitárias do Estado que integram o Sistema Estadual de Vigilância em Saúde;
II -Ampliar a colaboração interinstitucional e intersetorial do Ministério Público Estadual com o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder
Judiciário, a Defensoria Pública, a Ordem dos Advogados do Brasil, o setor de ciência, tecnologia e inovação, o setor privado, a sociedade civil e
os cidadãos, integrando-se à mobilização de todos os setores da sociedade brasileira em face do Covid-19;
III -Atuar, de forma coordenada com os órgãos do MP-PI, para o acompanhamento das ações realizadas pela Vigilância em Saúde, em todos os
níveis;
IV- Incentivar os órgãos do MPPI, para que se aproximem das autoridades sanitárias locais, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos
Estadual e Municipais de Contingenciamento, permitindo a identificação de eventuais vulnerabilidades do sistema estadual e municipal e suas
adequações, inclusive por meio de medidas preventivas, evitando a disseminação da doença;
V- Incentivar os órgãos de execução do Ministério Público com funções na área da saúde no âmbito municipal, para que se aproximem dos
gestores locais da saúde;
VI -Acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de Contingência e os Planos de Contingência dos Hospitais de referência, situados nos
municípios;
VII -Acompanhar, de forma sistemática, as medidas e orientações do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública do Estado do
Piauí para o COVID-19, tanto estadual quanto municipais, se existentes, visando à eficiente atuação preventiva e repressiva à pandemia.
Art. 5ºOs membros integrantes de cada Grupo Regional atuarão, de forma integrada, prioritariamente preventiva e orientativa, auxiliado pelos
Centros de Apoio Operacional, nos seguintes eixos temáticos:
I -Sistema Único de Saúde (SUS): unidades de saúde integrantes da rede definida para o atendimento do COVID-19, EPIs, estruturação,
medicamentos e insumos, bem como efeitos no meio ambiente;
II -Saúde Suplementar e Relações de Consumo: insumos e questões consumeristas;
III -Patrimônio Público: acompanhamento, juntamente com instituições de controle, da aplicação dos recursos, e observância à legislação de
Direito Público e Eleitoral;
IV -Assistência e Educação: assistência aos idosos, infância, população vulnerável, com foco no fluxo dos municípios e outras questões;
V- Segurança pública e Sistema prisional.
Parágrafo único. Outros assuntos não relacionados nos eixos temáticos e necessários para o enfrentamento do Coronavírus poderão ser objeto
de atuação pelo Grupo Regional.
Art. 6ºAo Grupo Regional competirá atuar nos procedimentos extrajudiciais por ele instaurados, de natureza criminal ou cível, bem como
promover e acompanhar medidas judiciais, de forma concorrente com o Promotor de Justiça natural integrante da respectiva região.
§1ºO Grupo Regional também oficiará nas representações por ele recebidas, nas peças de informações a ele endereçadas e nas notícias de fato
autuadas, em procedimentos investigatórios, inquéritos policiais ou processos judiciais já anteriormente iniciados e em que a intervenção do
Grupo Regional vier a se revelar útil ou conveniente a critério de seus integrantes.
§2ºNas hipóteses deste artigo, o Grupo Regional poderá solicitar atuação integrada ao Promotor de Justiça Natural não integrante do grupo.
Art. 7ºO Grupo Regional de Promotorias Integradas no Acompanhamento do COVID -19 se reunirá ordinária e extraordinariamente, sempre que
necessário, e as decisões serão tomadas pela maioria simples de seus membros.
Parágrafo único.Para o ajuizamento de ações ou remessa de ofícios e outros congêneres é suficiente a assinatura de um dos integrantes do
Grupo Regional.
Art. 8ºDe acordo com a necessidade do serviço, o Coordenador do Grupo poderá solicitar à Procuradora-Geral de Justiça a designação de
servidores, assessores ou estagiários para auxiliar os trabalhos.
Art. 9ºAs reuniões do Grupo Regional serão realizadas, preferencialmente, por videoconferência.
Art. 10A Coordenadoria de Tecnologia da Informação adequará o SIMP às disposições da presente Resolução, cientificando o Comitê Gestor de
Tecnologia da Informação/CETI.
Art. 11Revogado o estado de calamidade pública decorrente do COVID-19 no Estado do Piauí, os trabalhos dos Grupos Regionais serão
encerrados e os procedimentos serão redistribuídos às Promotorias de Justiça integrantes da respectiva região, salvo a necessidade justificada
de continuidade dos trabalhos, mediante autorização da Procuradora-Geral de Justiça, ouvida a Corregedoria-Geral do MP-PI.
Parágrafo único.Na hipótese docaput, cada Coordenador, deverá, no prazo de 05 (cinco) dias, remeter relatório à Procuradora-Geral de Justiça e
à Corregedoria-Geral circunstanciando as providências adotadas durante o período de atuação do grupo.
Art. 12Os casos omissos serão decididos pela Procuradora-Geral de Justiça.
Art. 13Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
SESSÃO DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ,
Teresina, 07 de abril de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
Presidente do Colégio de Procuradores de Justiça
ANTÔNIO DE PÁDUA FERREIRA LINHARES
Procurador de Justiça
ANTÔNIO GONÇALVES VIEIRA
Procurador de Justiça
TERESINHA DE JESUS MARQUES
Procuradora de Justiça
ALÍPIO DE SANTANA RIBEIRO
Procurador de Justiça
IVANEIDE ASSUNÇÃO TAVARES RODRIGUES
Procuradora de Justiça
ANTONIO IVAN E SILVA
Procurador de Justiça
MARTHA CELINA DE OLIVEIRA NUNES
Procuradora de Justiça
ROSÂNGELA DE FÁTIMA LOUREIRO MENDES
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Anexo Único
N
º

REGIÃO

MUNICÍPIOS

0
1

TERESIN
A

Agricolândia, Água Branca, Alto Longá, Altos, Barra d'Alcântara, Barro Duro, Beneditinos, Coivaras, Curralinhos, Demerval
Lobão, Elesbão Veloso, Francinópolis, Hugo Napoleão, José de Freitas, Lagoa Alegre, Lagoa do Piauí, Lagoinha do Piauí,
Miguel Alves, Miguel Leão, Monsenhor Gil, Nazária, Novo Santo Antônio, Olho d'Água do Piauí, Passagem Franca do Piauí,
Pau D'Arco, Prata do Piauí, Santa Cruz dos Milagres, Santo Antônio dos Milagres, São Félix do Piauí, São Gonçalo do Piauí,
São Miguel da Baixa Grande, São Pedro do Piauí, Tanque do Piauí, Teresina, União e Várzea Grande.

0
2

PARNAÍB
A

Bom Princípio do Piauí, Buriti dos Lopes, Cajueiro da Praia, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal dos Alves, Ilha
Grande, Luís Correia, Murici dos Portelas e Parnaíba.

0
3

PIRIPIRI

Barras, Batalha, Boa Hora, Boqueirão do Piauí, Brasileira, Cabeceiras do Piauí, Campo Largo do Piauí, Capitão de Campos,
Cocal de Telha, Domingos Mourão, Esperantina, Joaquim Pires, Joca Marques, Lagoa de São Francisco, Luzilândia,
Madeiro, Matias Olímpio, Mílton Brandão, Morro do Chapéu do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios, Pedro II, Piracuruca,
Piripiri, Porto, São João da Fronteira, São João do Arraial e São José do Divino.

0
4

CAMPO
MAIOR

Assunção do Piauí, Buriti dos Montes, Campo Maior, Castelo do Piauí, Jatobá do Piauí, Juazeiro do Piauí, Nossa Senhora de
Nazaré, São João da Serra, São Miguel do Tapuio e Sigefredo Pacheco.

0
5

PICOS

Acauã, Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Aroazes, Aroeiras do Itaim, Belém do Piauí, Betânia do Piauí, Bocaina,
Caldeirão Grande do Piauí, Campo Grande do Piauí, Caridade do Piauí, Curral Novo do Piauí, Dom Expedito Lopes,
Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Geminiano, Inhuma, Ipiranga do Piauí, Itainópolis, Jacobina do Piauí,
Jaicós, Lagoa do Sítio, Marcolândia, Massapê do Piauí, Monsenhor Hipólito, Novo Oriente do Piauí, Padre Marcos, Paquetá,
Patos do Piauí, Paulistana, Picos, Pimenteiras, Pio IX, Queimada Nova, Santa Cruz do Piauí, Santana do Piauí, Santo
Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, São José do Piauí, São Julião, São Luís do Piauí, Simões, Sussuapara, Valença
do Piauí, Vera Mendes, Vila Nova do Piauí e Wall Ferraz.

0
6

OEIRAS

Bela Vista do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Campinas do Piauí, Colônia do Piauí, Conceição do Canindé, Floresta do Piauí,
Isaías Coelho, Oeiras, Paes Landim, Ribeira do Piauí, Santa Rosa do Piauí, Santo Inácio do Piauí, São Francisco de Assis do
Piauí, São Francisco do Piauí, São João da Varjota, São Miguel do Fidalgo, Simplício Mendes e Socorro do Piauí.

0
7

FLORIAN
O

Amarante, Angical do Piauí, Antônio Almeida, Arraial, Baixa Grande do Ribeiro, Bertolínia, Canavieira, Colônia do Gurgueia,
Eliseu Martins, Flores do Piauí, Floriano, Francisco Ayres, Guadalupe, Itaueira, Jardim do Mulato, Jerumenha, Landri Sales,
Manoel Emídio, Marcos Parente, Nazaré do Piauí, Pajeú do Piauí, Palmeirais, Pavussu, Porto Alegre do Piauí, Regeneração,
Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, São José do Peixe, Sebastião Leal e Uruçuí.

0
8

B O M
JESUS

Alvorada do Gurgueia, Avelino Lopes, Barreira do Piauí, Bom Jesus, Corrente, Cristalândia do Piauí, Cristino Castro,
Curimatá, Currais, Gilbués, Júlio Borges, Monte Alegre do Piauí, Morro Cabeça do Tempo, Palmeira do Piauí, Parnaguá,
Redenção do Gurgueia, Riacho Frio, Santa Filomena, Santa Luz, São Gonçalo do Gurgueia e Sebastião Barros.

0
9

S Ã O
RAIMUND
O
NONATO

Anísio de Abreu, Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Canto do Buriti, Capitão Gervásio Oliveira,
Caracol, Coronel José Dias, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Fartura do Piauí, Guaribas, João Costa, Jurema, Lagoa do
Barro do Piauí, Nova Santa Rita, Pedro Laurentino, São Braz do Piauí, São João do Piauí, São Lourenço do Piauí, São
Raimundo Nonato, Tamborim do Piauí e Várzea Branca.

2. SECRETARIA GERAL
[]

2.1. PORTARIAS PGJ11150
PORTARIA PGJ/PI Nº 918/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no protocolo E-Doc n° 07010079401202074,
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CONSIDERANDO a expedição do Ato PGJ nº 998/2020,
RESOLVE
LOTAR provisioriamente a servidora comissionada NÚBIA RAFAELLE MATOS TEIXEIRA, Assessora Ministerial, matrícula nº 15412, junto à 8ª
Procuradoria de Justiça, no período de 01 de abril a 23 de julho de 2020, revogando-se a Portaria PGJ/PI n 495/2020.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA, Teresina-PI, 06 de abril de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 919/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE
DESIGNAR os servidores para atuação em Plantão Ministerial na forma especificada na tabela abaixo:
ESCALA DE SERVIDORES PLANTÃO MINISTERIAL DE ABRIL/2020
SEDE: PICOS/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

09

Promotoria de Justiça de Jaicós

José Rennan de Lima Santana*

10

Promotoria de Justiça de Jaicós

José Rennan de Lima Santana*

*Substituição de servidor
SEDE: FLORIANO/PI
DIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA

SERVIDOR

05

Promotoria de Justiça de Itaueira

Bárbara Conceição Melo da Silva Nunes*

*Substituição de servidor
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de abril de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça
PORTARIA PGJ/PI Nº 920/2020
A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA, no uso de suas atribuições legais, considerando a
solicitação contida no Ofício nº 82/2020-PJJ-MPPI, protocolo e-doc nº 07010079580202041, oriundo da Promotoria de Justiça de Jaicós,
RESOLVE
DETERMINAR permuta de plantão ministerial, conforme o Anexo I do Ato nº 01/2020-CGMP-PI, de tal forma que a 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Simões será responsável por realizar o plantão programado para os dias 09 e 10 de abril de 2020, e a 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Jaicós será responsável por realizar o plantão programado para os dias 12 e 13 de setembro de 2020.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, em Teresina (PI), 07 de abril de 2020.
CARMELINA MARIA MENDES DE MOURA
Procuradora-Geral de Justiça

3. PROMOTORIAS DE JUSTIÇA
[]

3.1. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI11142
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 03/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
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 art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização"; que, de acordo com o artigo 36, §2º, da
Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO o previsto na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo 1, do Anexo XXII, Cap. I, da Política Nacional da Atenção Básica,
explicitando ser atribuição do ACS e do ACE (...) "desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em
especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas
individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; (...) "Identificar e registrar situações que interfiram no curso das
doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão
de doenças infecciosas e agravos"; "Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção
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individual e coletiva", "Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis"; "Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal", etc.
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a publicação do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO
CORONAVÍRUS (2019-nCoV) do Estado do Piauí, que contempla fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos
Municípios;
CONSIDERANDO que no fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos Municípios a Unidade Básica de Saúde
é a porta de entrada para o atendimento dos casos suspeitos:
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de
Contingência;
CONSIDERANDO que foram mantidos o curso dos prazos dos procedimentos relacionados à atuação sobre a pandemia do coronavírus, no
período de 18 de março a 16 de abril de 2020, no âmbito do MPPI, conforme art. 4º, inciso I, da Recomendação PGJ/CGMP nº 02/2020, que
recomenda aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, no âmbito da sua atuação funcional, a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no interesse da saúde pública;
CONSIDERANDO a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR à senhora Ana Lourdes Aquino, Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal,
administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
1. a pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico
local, visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI,
bem assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de São Pedro do Piauí;
2. que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de São Pedro do Piauí contenha, como elementos mínimos a realidade e
estrutura sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da implantação de cada uma das providências necessárias de modo que
em tal instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e confirmados de coronavírus;
3. que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta (inclusive, equipes de campo, em especial, agentes
comunitários de saúde e agente de combate a endemias);
4. que se organizem providências que garantam estoques estratégicos de recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou
protetor facial, máscara, avental hipermeável de mangas longas, luvas de procedimentos, para atender casos suspeitos (Pag. 22, do Protocolo de
Manejo Clínico para o Novo Coronavírus , e na pág. 14, do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA
INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado do Piauí );
5. que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e outras
manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS;
6. que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde quando se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região, etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da
Secretaria Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande
acesso de pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde, bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população como um todo;
7. que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente aqueles divulgados
pela Secretaria de Estado da Saúde;
8. que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica, em especial agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre que necessário, auxílio técnico das respectivas
Regionais de Saúde.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por
ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal
elemento subjetivo for exigido; c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais; d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a
contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente recomendação, devendo encaminhar à
Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências tomadas e a documentação hábil a provar o
fiel cumprimento para o seu cumprimento.
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Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São Pedro do Piauí, 18 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 04/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
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 art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização"; que, de acordo com o artigo 36, §2º, da
Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO o previsto na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo 1, do Anexo XXII, Cap. I, da Política Nacional da Atenção Básica,
explicitando ser atribuição do ACS e do ACE (...) "desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em
especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas
individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; (...) "Identificar e registrar situações que interfiram no curso das
doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão
de doenças infecciosas e agravos"; "Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção
individual e coletiva", "Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis"; "Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal", etc.
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a publicação do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO
CORONAVÍRUS (2019-nCoV) do Estado do Piauí, que contempla fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos
Municípios;
CONSIDERANDO que no fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos Municípios a Unidade Básica de Saúde
é a porta de entrada para o atendimento dos casos suspeitos:
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de
Contingência;
CONSIDERANDO que foram mantidos o curso dos prazos dos procedimentos relacionados à atuação sobre a pandemia do coronavírus, no
período de 18 de março a 16 de abril de 2020, no âmbito do MPPI, conforme art. 4º, inciso I, da Recomendação PGJ/CGMP nº 02/2020, que
recomenda aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, no âmbito da sua atuação funcional, a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no interesse da saúde pública;
CONSIDERANDO a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
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PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR à senhora Janne Kelly Alves Alencar, Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional,
legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
1. a pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico
local, visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI,
bem assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de Agricolândia;
2. que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de Agricolândia contenha, como elementos mínimos a realidade e estrutura
sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da implantação de cada uma das providências necessárias de modo que em tal
instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e confirmados de coronavírus;
3. que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta (inclusive, equipes de campo, em especial, agentes
comunitários de saúde e agente de combate a endemias);
4. que se organizem providências que garantam estoques estratégicos de recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou
protetor facial, máscara, avental hipermeável de mangas longas, luvas de procedimentos, para atender casos suspeitos (Pag. 22, do Protocolo de
Manejo Clínico para o Novo Coronavírus , e na pág. 14, do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA
INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado do Piauí );
5. que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e outras
manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS;
6. que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde quando se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região, etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da
Secretaria Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande
acesso de pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde, bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população como um todo;
7. que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente aqueles divulgados
pela Secretaria de Estado da Saúde;
8. que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica, em especial agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre que necessário, auxílio técnico das respectivas
Regionais de Saúde.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por
ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal
elemento subjetivo for exigido; c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais; d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a
contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente recomendação, devendo encaminhar à
Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências tomadas e a documentação hábil a provar o
fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São Pedro do Piauí, 18 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
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 art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização"; que, de acordo com o artigo 36, §2º, da
Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO o previsto na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo 1, do Anexo XXII, Cap. I, da Política Nacional da Atenção Básica,
explicitando ser atribuição do ACS e do ACE (...) "desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em
especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas
individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; (...) "Identificar e registrar situações que interfiram no curso das
doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão
de doenças infecciosas e agravos"; "Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção
individual e coletiva", "Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis"; "Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal", etc.
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
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(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a publicação do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO
CORONAVÍRUS (2019-nCoV) do Estado do Piauí, que contempla fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos
Municípios;
CONSIDERANDO que no fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos Municípios a Unidade Básica de Saúde
é a porta de entrada para o atendimento dos casos suspeitos:
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de
Contingência;
CONSIDERANDO que foram mantidos o curso dos prazos dos procedimentos relacionados à atuação sobre a pandemia do coronavírus, no
período de 18 de março a 16 de abril de 2020, no âmbito do MPPI, conforme art. 4º, inciso I, da Recomendação PGJ/CGMP nº 02/2020, que
recomenda aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, no âmbito da sua atuação funcional, a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no interesse da saúde pública;
CONSIDERANDO a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR à senhora Lia Ribeiro, Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal,
administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
1. a pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico
local, visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI,
bem assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de São Gonçalo do Piauí;
2. que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de São Gonçalo do Piauí contenha, como elementos mínimos a realidade e
estrutura sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da implantação de cada uma das providências necessárias de modo que
em tal instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e confirmados de coronavírus;
3. que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta (inclusive, equipes de campo, em especial, agentes
comunitários de saúde e agente de combate a endemias);
4. que se organizem providências que garantam estoques estratégicos de recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou
protetor facial, máscara, avental hipermeável de mangas longas, luvas de procedimentos, para atender casos suspeitos (Pag. 22, do Protocolo de
Manejo Clínico para o Novo Coronavírus , e na pág. 14, do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA
INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado do Piauí );
5. que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e outras
manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS;
6. que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde quando se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região, etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da
Secretaria Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande
acesso de pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde, bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população como um todo;
7. que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente aqueles divulgados
pela Secretaria de Estado da Saúde;
8. que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica, em especial agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre que necessário, auxílio técnico das respectivas
Regionais de Saúde.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por
ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal
elemento subjetivo for exigido; c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais; d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a
contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente recomendação, devendo encaminhar à
Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências tomadas e a documentação hábil a provar o
fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São Pedro do Piauí, 18 de março de 2020.
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NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 06/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
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 art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização"; que, de acordo com o artigo 36, §2º, da
Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO o previsto na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo 1, do Anexo XXII, Cap. I, da Política Nacional da Atenção Básica,
explicitando ser atribuição do ACS e do ACE (...) "desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em
especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas
individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; (...) "Identificar e registrar situações que interfiram no curso das
doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão
de doenças infecciosas e agravos"; "Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção
individual e coletiva", "Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis"; "Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal", etc.
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a publicação do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO
CORONAVÍRUS (2019-nCoV) do Estado do Piauí, que contempla fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos
Municípios;
CONSIDERANDO que no fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos Municípios a Unidade Básica de Saúde
é a porta de entrada para o atendimento dos casos suspeitos:
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de
Contingência;
CONSIDERANDO que foram mantidos o curso dos prazos dos procedimentos relacionados à atuação sobre a pandemia do coronavírus, no
período de 18 de março a 16 de abril de 2020, no âmbito do MPPI, conforme art. 4º, inciso I, da Recomendação PGJ/CGMP nº 02/2020, que
recomenda aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, no âmbito da sua atuação funcional, a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no interesse da saúde pública;
CONSIDERANDO a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR à senhora Jairane Santos da Silva Gomes, Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem
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constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
1. a pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico
local, visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI,
bem assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de Santo Antônio dos Milagres;
2. que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de Santo Antônio dos Milagres contenha, como elementos mínimos a realidade
e estrutura sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da implantação de cada uma das providências necessárias de modo que
em tal instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e confirmados de coronavírus;
3. que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta (inclusive, equipes de campo, em especial, agentes
comunitários de saúde e agente de combate a endemias);
4. que se organizem providências que garantam estoques estratégicos de recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou
protetor facial, máscara, avental hipermeável de mangas longas, luvas de procedimentos, para atender casos suspeitos (Pag. 22, do Protocolo de
Manejo Clínico para o Novo Coronavírus , e na pág. 14, do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA
INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado do Piauí );
5. que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e outras
manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS;
6. que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde quando se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região, etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da
Secretaria Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande
acesso de pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde, bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população como um todo;
7. que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente aqueles divulgados
pela Secretaria de Estado da Saúde;
8. que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica, em especial agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre que necessário, auxílio técnico das respectivas
Regionais de Saúde.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por
ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal
elemento subjetivo for exigido; c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais; d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a
contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente recomendação, devendo encaminhar à
Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências tomadas e a documentação hábil a provar o
fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São Pedro do Piauí, 18 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado
do Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o art. 12 do referido Decreto dispõe que: "Fica recomendado aos organizadores ou produtores de eventos o
cancelamento de eventos esportivos, artisticos, culturais, politicos, cientificos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa. § 1º
Nao sendo possível o cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público. § 2º Na impossibilidade de atender às recomendações
indicadas no caput e § 1º deste artigo, fica recomendado o rigoroso cumprimento dos requisitos previstos na Portaria MS nº 1.139, de 10 de junho
de 2013";
CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública ou privada) adequada, com
leitos suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está fora
da realidade de qualquer centro médico deste Estado;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa.;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do
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estabelecimento de mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco
nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art.
2º);
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de
origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e
realização do evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da
área da saúde, com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade
fiscalizadora competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem
como função realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do
paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR ao município de São Pedro do Piauí, através de seu Prefeito, e aos organizadores de eventos, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
sejam cancelados, pelo prazo de 30 dias ou até a cessação da decretação de emergência em saúde pública, todos os eventos de massa, shows,
atividades desportivas e congêneres já programados, bem como, se abstenha de realizar novos eventos, conforme determinado no art. 12º do
Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São Pedro do Piauí, 18 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 08/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado
do Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o art. 12 do referido Decreto dispõe que: "Fica recomendado aos organizadores ou produtores de eventos o
cancelamento de eventos esportivos, artisticos, culturais, politicos, cientificos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa. § 1º
Nao sendo possível o cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público. § 2º Na impossibilidade de atender às recomendações
indicadas no caput e § 1º deste artigo, fica recomendado o rigoroso cumprimento dos requisitos previstos na Portaria MS nº 1.139, de 10 de junho
de 2013";
CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública ou privada) adequada, com
leitos suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está fora
da realidade de qualquer centro médico deste Estado;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa.;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do
estabelecimento de mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco
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nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art.
2º);
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de
origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e
realização do evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da
área da saúde, com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade
fiscalizadora competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem
como função realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do
paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR ao município de Agricolândia, através de seu Prefeito, e aos organizadores de eventos, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
sejam cancelados, pelo prazo de 30 dias ou até a cessação da decretação de emergência em saúde pública, todos os eventos de massa, shows,
atividades desportivas e congêneres já programados, bem como, se abstenha de realizar novos eventos, conforme determinado no art. 12º do
Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São Pedro do Piauí, 18 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 09/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado
do Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o art. 12 do referido Decreto dispõe que: "Fica recomendado aos organizadores ou produtores de eventos o
cancelamento de eventos esportivos, artisticos, culturais, politicos, cientificos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa. § 1º
Nao sendo possível o cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público. § 2º Na impossibilidade de atender às recomendações
indicadas no caput e § 1º deste artigo, fica recomendado o rigoroso cumprimento dos requisitos previstos na Portaria MS nº 1.139, de 10 de junho
de 2013";
CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública ou privada) adequada, com
leitos suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está fora
da realidade de qualquer centro médico deste Estado;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa.;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do
estabelecimento de mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco
nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art.
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2º);
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de
origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e
realização do evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da
área da saúde, com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade
fiscalizadora competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem
como função realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do
paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR ao município de São Gonçalo do Piauí, através de seu Prefeito, e aos organizadores de eventos, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
sejam cancelados, pelo prazo de 30 dias ou até a cessação da decretação de emergência em saúde pública, todos os eventos de massa, shows,
atividades desportivas e congêneres já programados, bem como, se abstenha de realizar novos eventos, conforme determinado no art. 12º do
Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São Pedro do Piauí, 18 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 10/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado
do Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o art. 12 do referido Decreto dispõe que: "Fica recomendado aos organizadores ou produtores de eventos o
cancelamento de eventos esportivos, artisticos, culturais, politicos, cientificos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa. § 1º
Nao sendo possível o cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público. § 2º Na impossibilidade de atender às recomendações
indicadas no caput e § 1º deste artigo, fica recomendado o rigoroso cumprimento dos requisitos previstos na Portaria MS nº 1.139, de 10 de junho
de 2013";
CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública ou privada) adequada, com
leitos suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está fora
da realidade de qualquer centro médico deste Estado;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa.;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do
estabelecimento de mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco
nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art.
2º);
Página 15

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de
origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e
realização do evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da
área da saúde, com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade
fiscalizadora competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem
como função realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do
paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR ao município de Santo Antônio dos Milagres, através de seu Prefeito, e aos organizadores de eventos, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
sejam cancelados, pelo prazo de 30 dias ou até a cessação da decretação de emergência em saúde pública, todos os eventos de massa, shows,
atividades desportivas e congêneres já programados, bem como, se abstenha de realizar novos eventos, conforme determinado no art. 12º do
Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São Pedro do Piauí, 18 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 11/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de seu Promotor de Justiça que abaixo subscreve, com fundamento nos
artigos 127 da Constituição Federal, 26, VII, 27, § único, IV e 80 da Lei Ordinária Federal nº 8.625/93 (LONMP); 7º, II e III, 8º, II, II IV e IX §§ 3º,
5º e 9º, IV da Lei Complementar 75/93 e legislação correlata,
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe 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";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público "expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis" (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, art. 6º, incisos VII, alínea "b", primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93, art. 27,
Parágrafo Único, inciso IV e art. 80 da Lei nº 8.625/1993);
CONSIDERANDO, por fim, que compete ao Ministério Público expedir recomendações em visando à proteção de interesses difusos e coletivos,
bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis (LC N.º 73/95, art. 6º, e Lei N.º 8.625/93, art. 80);
CONSIDERANDO que, em caso de em situações de violação às normas jurídicas por pessoas físicas ou jurídicas, incumbe ao Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem (artigo
25, IV, "b", Lei 8.625/93);
CONSIDERANDO que atos que gerem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou que tão somente violem aos princípios da Administração
Pública podem configurar atos de improbidade administrativa, sujeitando o responsável às sanções impostas pela Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO que para a contratação de bens, obras ou serviços pela Administração Pública vige o princípio da obrigatoriedade do
procedimento licitatório, conforme exigência da Constituição Federal (art. 37, XI) e Lei 8.666/93, como medida de legalidade, impessoalidade,
isonomia, eficiência e moralidade;
CONSIDERANDO que a contratação sem realização de licitação somente é admitida nas estritas hipóteses previstas em lei, de modo que os
casos de dispensa licitatória do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 são, por sua natureza, excepcionais e constam de rol taxativo;
CONSIDERANDO que, visando tão somente atender ao interesse público ameaçado ou violado por situação excepcional, o artigo 24, inciso IV da
Lei nº 8.666/93 permite que a licitação se torne dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, que se restringem tão
somente à situação de urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
CONSIDERANDO que o mesmo inciso IV do artigo 24 exige que, nessa hipótese de dispensa, o objeto licitado se refira tão somente aos bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, ou seja, somente é cabível a dispensa emergencial se o objeto da
contratação for o meio adequado, eficiente e efetivo de afastar o risco iminente detectado (Acórdão 1987/2015 - Plenário, TCU);
CONSIDERANDO que aos contratos celebrados com dispensa licitatória fundada em emergência ou calamidade pública devem durar apenas o
tempo necessário para que se realize a licitação ordinária relativa àquele objeto, respeitado ainda assim o prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, sendo também terminantemente proibida a prorrogação contratual após findo tal prazo (artigo 24, IV, in fine, da Lei 8.666/93 e
Acórdão 727/2009 - Plenário, TCU);
CONSIDERANDO que é terminantemente vedada a prorrogação dos contratos fundados em dispensa por emergência ou calamidade, de
modo que, em permanecendo a necessidade da contratação, deve o gestor realizar o processo licitatório ordinário ou, conforme o caso,
instaurar justificadamente um novo processo de dispensa emergencial (artigo 24, IV, in fine, da Lei 8.666/93 e Acórdão 1424/2007 - 1a
Câmara, TCU);
CONSIDERANDO que a verificação do que seja emergência ou calamidade não é de livre e arbitrária interpretação do gestor, mas sim deve
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se situar estritamente no mesmo campo semântico trazido pelo supracitado artigo 24, IV da Lei 8.666/93 ("situação de urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares") - sendo dever do gestor fundamentar a adoção de tais decretos em fatos comprovados;
CONSIDERANDO que, em se tratando de desastres, a situação de emergência e calamidade pública deve ser declarada mediante decreto
do chefe do Executivo, com estrita obediência aos critérios e parâmetros da Lei 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil), regulamentada pela Instrução Normativa nº 02/2016, do Ministério da Integração Nacional, dispondo esta:
"Art. 2º. Quanto à intensidade os desastres são classificados em três níveis:
a) nivel I: desastres de pequena intensidade
b) nível II: desastres de média intensidade
c) nível III: desastres de grande intensidade
§1º. São desastres de nível I aqueles em que há somente danos humanos consideráveis e que a situação de normalidade pode ser restabelecida
com os recursos mobilizados em nível local ou complementado os com o aporte de recursos estaduais e federais.
§2º. São desastres de nível II aqueles em que os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis pelos governos locais e a situação de
normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local ou complementados os com o aporte de recursos estaduais e
federais
§3º. São desastres de nível III aqueles em que os danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis pelos governos locais e o restabelecimento
da situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada das três esferas de atuação do sistema Nacional de proteção e
defesa civil (SINPDEC) e, em alguns casos, de ajuda internacional.
§4º. Os desastres de I e II ensejam a decretação de situação de emergência, enquanto os desastres de nível III a de estado de calamidade
pública.
Art. 3º. Os desastres de nível III são caracterizados pela ocorrência de ao menos 2 danos, sendo um deles obrigatoriamente danos humanos que
importem no prejuízo econômico público ou no prejuízo econômico privado que afetem a capacidade do poder público local em responder e
gerenciar a crise instalada;
Art. 4º. Os desastres de nível III são caracterizados pela concomitância na existência de óbitos, isolamento da população, interrupção de serviços
essenciais, interdição ou destruição de unidades habitacionais, danificação ou destruição de instalações públicas prestadoras de serviços
essenciais e obras de infraestrutura pública."
CONSIDERANDO que o Decreto Federal nº 7.257/2010, que regulamenta a Lei nº 12.340/2012 (Transferências da União para prevenção e
recuperação de desastres), estabelece os seguintes conceitos pertinentes:
"II - desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos,
materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais; III - situação de emergência: situação anormal, provocada por
desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido;
IV - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento
substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido; (...) VI - ações de assistência às vítimas: ações imediatas destinadas a
garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água potável, a provisão e meios de preparação de
alimentos, o suprimento de material de abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de lavanderias, banheiros, o
apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a atenção integral à saúde, ao manejo de mortos, entre outras
estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional; (...) IX - ações de prevenção: ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de
desastres, por meio da identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades locais, incluindo a capacitação da
sociedade em atividades de defesa civil, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional";
CONSIDERANDO que, conforme as mencionadas normas, a diferença entre as situações de emergência e a de calamidade pública é relativa
ao grau de intensidade do desastre e do comprometimento da capacidade de resposta;
CONSIDERANDO que a falta de enquadramento de uma situação fática nos conceitos de emergência ou calamidade pública trazidos
pela Lei. 8.666/93 (artigo 24, IV) ou na Instrução Normativa e Decreto supra torna absolutamente nulos o Decreto Executivo, o Processo
de Dispensa Licitatória e o Contrato Administrativo que em tal situação tenham se fundado, por manifesta falsidade do motivo, desvio
da finalidade, ilegalidade do objeto e violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência que permeiam o
princípio da obrigatoriedade das licitações;
CONSIDERANDO que, ainda que verificada situação verdadeira e legítima de emergência ou calamidade pública capaz de ensejar a contratação
direta, é indispensável a instauração e completa instrução do devido Processo Administrativo de Dispensa, o qual deverá obrigatoriamente
conter documentos que comprovem: caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa; razão da escolha do
fornecedor ou executante; justificativa do preço; documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados,
e por fim, comunicação à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial (conforme artigo 26, caput e parágrafo
único da Lei 8.666/93);
CONSIDERANDO que, no sentido no item anterior, a justificativa de preços e razões de escolha do fornecedor, no processo de dispensa
emergencial ou por calamidade, devem trazer necessariamente elementos demonstrem a compatibilidade dos preços contratados com
aqueles vigentes no mercado ou com os fixados por órgão oficial competente, ou, ainda, com os que constam em sistemas de registro
de preços, bem como que foi consultado o maior número possível de fornecedores ou executantes (conforme Acórdão 2019/2010 Plenário, TCU);
CONSIDERANDO que, na mesma toada, a justificativa do preço deverá ser acompanhada sempre que possível da comprovação de que houve
negociação com vistas à obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 3º da Lei n.º 8.666, de 1993, devendo
ainda conter a demonstração da adequação dos custos orçados, mediante, por exemplo, a consulta aos preços praticados pela empresa
contratada em outras oportunidades (TCU, AC-2314-43/08, Relator Ministro Guilherme Palmeira), não sendo suficiente apenas a inserção
das cotações de preços obtidas com três ou mais empresas desacompanhada de análise fundamentada dos valores apresentados e
contratados (TCU, itens 1.5.1.2 e 1.5.1.3, TC-015.455/2009-0, Acórdão nº 4.442/2010-1ª Câmara) - como forma de garantir que a Administração
atue com as necessárias celeridade e intensidade, mas conforme a Razoabilidade;
CONSIDERANDO ainda que, com regra geral para dispensa de licitações, é necessário que o gestor cumpras todos os demais rigores da Lei
nº 8.666/93, em especial, a obrigatoriedade nas obras e serviços da existência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários (art. 7º, § 2º, inc. II, c/c art. 7º, § 9º), a vedação da indicação de marcas (art. 7º, § 5º, c/ c art.
7º, § 9º) e os critérios de publicidade (arts. 16 e 26, "caput"), os casos em que é obrigatório o instrumento contratual (art. 62, "caput")
(TCU, item 9.7.6, TC-014.388/2005-9, Acórdão nº 1.920/2011-1ª Câmara);
CONSIDERANDO que a falta de verificação de emergência ou calamidade pública e/ou vícios no processo instrutório do artigo 26, par. único,
configuram dispensa indevida da licitação, gerando a nulidade do contrato administrativo correspondente (artigo 49, par. 2º da Lei 8.666/93),
bem como responsabilidade criminal (artigo 89) e por ato de improbidade do gestor, seja pelo dano presumido ao erário público, seja pela
violação dos princípios da Administração Pública (Lei 8.429/92);
CONSIDERANDO que tanto a conduta dolosa como a desídia, incúria, inércia ou omissão do gestor, causadoras ou agravantes de
situação real de emergência ou calamidade pública, ainda que de fato verificada, implicam em responsabilidade pessoal do gestor nas
diversas searas (Orientação Normativa 11/2009 da Advocacia-Geral da União);
CONSIDERANDO, por fim, que o administrador tem o poder-dever de autotutela para anular os atos e contratos administrativos eivados de
vícios que os tornem ilegais (artigo 37, caput da CF/88 c/c Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal);
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RESOLVE RECOMENDAR a Sua Excelência, o Senhor Prefeito de São Pedro do Piauí e Ilustríssimas(os) Secretárias(os) Municipais de Saúde e
de Finanças, em caráter preventivo e sem indicativo de irregularidade ou ilicitude atuais e sem representar ingerência nas atribuições do Poder
Executivo Municipal que:
A) ABSTENHAM-SE DE EDITAR DECRETOS E/OU FORMALIZAR PROCESSOS DE DISPENSA LICITATÓRIA E/OU CELEBRAR E
EXECUTAR CONTRATAÇÕES DIRETAS ATESTANDO COMO EMERGENCIAIS OU DE CALAMIDADE PÚBLICA SITUAÇÕES QUE NÃO SE
ENQUADREM NAS DEFINIÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE trazidas por essa recomendação a partir do artigo 24, IV da Lei nº
8.666/93, bem como das também mencionadas normas específicas;
B) ABSTENHAM-SE DE CONTRATAR DIRETAMENTE (DISPENSAR LICITAÇÃO), EM CASOS DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE
PÚBLICA, AINDA QUE VERDADEIRAMENTE VERIFICADAS, SEM QUE ESTEJA INSTAURADO, INSTRUÍDO E FINALIZADO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA QUE CONTENHA TODOS OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS FORMAIS E
MATERIAIS, DE EXISTÊNCIA E DE VALIDADE, tal como descritos nos termos supra dessa recomendação e fundados no artigo 26, caput e
parágrafo único da Lei 8.666/93 e outros do mesmo diploma, bem como na jurisprudência pacífica do TCU já descrita no presente documento;
C) ABSTENHAM-SE DE CELEBRAR CONTRATAÇÕES DIRETAS (DISPENSA DE LICITAÇÃO), PAUTADAS NA EMERGÊNCIA OU
CALAMIDADE PÚBLICA, QUE NÃO CUMPRAM AS CONDICIONANTES DO ARTIGO 24, IV DA LEI 8.666/93, ESPECIALMENTE: (i) que objeto
licitado se refira tão somente aos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa; (ii) que o contrato dure apenas o
tempo necessário para que se realize a licitação ordinária relativa àquele objeto, e (iii) que, em qualquer caso, seja respeitado o prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias a contar da situação emergencial ou calamitosa;
D) ABSTENHAM-SE DE PRORROGAR QUALQUER CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE JÁ TENHA ESGOTADO O SEU PRAZO
DETERMINADO E/OU O PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, de modo que, em havendo interesse em nova
contratação do objeto, DEVE REALIZAR A LICITAÇÃO ORDINARIAMENTE DEVIDA ou INSTAURAR NOVO PROCESSO JUSTIFICADO DE
DISPENSA, nesse último caso se mantida a situação de emergência ou calamidade pública, tudo com base nos fundamentos já dispostos na
presente recomendação;
E) ANULEM-SE, EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, QUAISQUER DECRETOS OU ATOS ADMINISTRATIVOS QUE TENHAM DECLARADO
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA EM DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DISPOSTOS NESSA
RECOMENDAÇÃO, e em especial que estejam a violar as definições e requisitos trazidos pelo artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e Instrução
Normativa n. 01/2012 do Ministério da Integração Nacional, combinado com a 12.608/2012;
F) ANULEM-SE, EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS QUAISQUER PROCESSOS DE DISPENSA LICITATÓRIA QUE ESTEJAM A
DESCUMPRIR OS REQUISITOS DISPOSTOS NESSA RECOMENDAÇÃO, e em especial, os trazidos pelo artigo 26, caput e parágrafo único da
Lei 8.666/93, e demais dispositivos do mesmo diploma, interpretados conforme os julgados pacíficos do TCU, tal como descrito no presente
documento;
G) SEJAM ANULADOS, EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS QUAISQUER CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE INCIDAM EM QUAISQUER
DAS SITUAÇÕES SEGUINTES, ALTERNATIVAMENTE:
G.1) CONTRATOS FUNDADOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE QUE NÃO SE ENQUADRE NAS DEFINIÇÕES
NORMATIVAS PERTINENTES, NA FORMA DO ITEM "A", E/OU QUE VIOLEM AS CONDICIONANTES DISPOSTAS NO ITEM "C";
G.2) CONTRATOS FUNDADOS EM DECRETOS EMERGENCIAIS NULOS, NA FORMA DO ITEM "E";
G.3) CONTRATOS FUNDADOS EM PROCESSOS DE DISPENSA EMERGENCIAL NULOS, NA FORMA DO ITEM "F";
G.4) CONTRATOS QUE NÃO TENHAM SIDO PRECEDIDOS DE QUALQUER PROCESSO FORMAL DE DISPENSA;
G.5) PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS QUE VIOLEM AS IMPOSIÇÕES NORMATIVAS DISPOSTAS NO ITEM "D" ANTERIOR;
H) SEJAM TOMADAS TODAS AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS de cunho jurídico, financeiro, patrimonial, logístico, de comunicação
social, e outros atos pertinentes, capazes de eliminar, contornar, sanar ou mitigar SITUAÇÃO ATUAL OU FUTURA DE EMERGÊNCIA OU
CALAMIDADE, ESPECIALMENTE AS QUE DECORRAM OU POSSAM DECORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE DESÍDIA, INÉRCIA,
INCÚRIA, OMISSÃO OU DOLO DO GESTOR, SOB PENA DE APURAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE NOS ÂMBITOS POLÍTICO,
DISCIPLINAR, CIVIL, PENAL E POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
I) MANTENHAM CONTATO PERMANENTE COM O COMITÊ ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS,
ATENTANDO PARA AS DISPOSIÇÕES DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 18.884/2020 E 18.901/2020, PRESTIGIANDO A SINERGIA
INTERINSTITUCIONAL E À ATUAÇÃO CONJUNTA E COORDENADA, COM VISTAS À EFICIÊNCIA E À ECONOMICIDADE.
Ressalta-se que a inobservância da presente Recomendação poderá acarretar a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
pelo Ministério Público, inclusive, o eventual ajuizamento da pertinente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.
Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei nº 8.625/93, sob penas da legislação, o Ministério Público, por
meio do Promotor de Justiça ao final assinado, REQUISITA que, no prazo de 10 (dez) dias:
A) seja encaminhada à sede da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, resposta, por escrito, sobre o acatamento da presente
Recomendação;
B) seja encaminhada cópia do Plano Municipal de Contingência - preferencialmente por meio eletrônico (cópia digital) - ao e-mail da promotoria
"pj.saopedro@mppi.mp.br";
C) sejam encaminhadas cópias de quaisquer procedimentos, com o mesmo jaez, que venham a ser instaurados até o final da vigência do decreto
de emergência (final da crise), sempre no prazo de 10 (dez) dias da abertura;
D) seja dada ampla e imediata divulgação da presente Recomendação pelo sítio eletrônico do Município, pelos perfis oficiais em redes sociais e
por afixação no átrio da sede administrativa da Prefeitura.
Registre-se, encaminhando-se cópia da presente RECOMENDAÇÃO ao Prefeito Municipal de São Pedro do Piauí, à(ao) Secretária(o) Municipal
de Finanças, à Secretária Municipal de Saúde, à Câmara Municipal, à Diretoria do Fórum da Comarca (a esta requerendo-se sua afixação no
átrio do Fórum), bem como às emissoras de rádio existente neste Município para fins de divulgação ao público em geral.
São Pedro do Piauí, 20 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 13/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de seu Promotor de Justiça que abaixo subscreve, com fundamento nos
artigos 127 da Constituição Federal, 26, VII, 27, § único, IV e 80 da Lei Ordinária Federal nº 8.625/93 (LONMP); 7º, II e III, 8º, II, II IV e IX §§ 3º,
5º e 9º, IV da Lei Complementar 75/93 e legislação correlata,
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe 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";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público "expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis" (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, art. 6º, incisos VII, alínea "b", primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93, art. 27,
Parágrafo Único, inciso IV e art. 80 da Lei nº 8.625/1993);
CONSIDERANDO, por fim, que compete ao Ministério Público expedir recomendações em visando à proteção de interesses difusos e coletivos,
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bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis (LC N.º 73/95, art. 6º, e Lei N.º 8.625/93, art. 80);
CONSIDERANDO que, em caso de em situações de violação às normas jurídicas por pessoas físicas ou jurídicas, incumbe ao Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem (artigo
25, IV, "b", Lei 8.625/93);
CONSIDERANDO que atos que gerem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou que tão somente violem aos princípios da Administração
Pública podem configurar atos de improbidade administrativa, sujeitando o responsável às sanções impostas pela Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO que para a contratação de bens, obras ou serviços pela Administração Pública vige o princípio da obrigatoriedade do
procedimento licitatório, conforme exigência da Constituição Federal (art. 37, XI) e Lei 8.666/93, como medida de legalidade, impessoalidade,
isonomia, eficiência e moralidade;
CONSIDERANDO que a contratação sem realização de licitação somente é admitida nas estritas hipóteses previstas em lei, de modo que os
casos de dispensa licitatória do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 são, por sua natureza, excepcionais e constam de rol taxativo;
CONSIDERANDO que, visando tão somente atender ao interesse público ameaçado ou violado por situação excepcional, o artigo 24, inciso IV da
Lei nº 8.666/93 permite que a licitação se torne dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, que se restringem tão
somente à situação de urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
CONSIDERANDO que o mesmo inciso IV do artigo 24 exige que, nessa hipótese de dispensa, o objeto licitado se refira tão somente aos bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, ou seja, somente é cabível a dispensa emergencial se o objeto da
contratação for o meio adequado, eficiente e efetivo de afastar o risco iminente detectado (Acórdão 1987/2015 - Plenário, TCU);
CONSIDERANDO que aos contratos celebrados com dispensa licitatória fundada em emergência ou calamidade pública devem durar apenas o
tempo necessário para que se realize a licitação ordinária relativa àquele objeto, respeitado ainda assim o prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, sendo também terminantemente proibida a prorrogação contratual após findo tal prazo (artigo 24, IV, in fine, da Lei 8.666/93 e
Acórdão 727/2009 - Plenário, TCU);
CONSIDERANDO que é terminantemente vedada a prorrogação dos contratos fundados em dispensa por emergência ou calamidade, de
modo que, em permanecendo a necessidade da contratação, deve o gestor realizar o processo licitatório ordinário ou, conforme o caso,
instaurar justificadamente um novo processo de dispensa emergencial (artigo 24, IV, in fine, da Lei 8.666/93 e Acórdão 1424/2007 - 1a
Câmara, TCU);
CONSIDERANDO que a verificação do que seja emergência ou calamidade não é de livre e arbitrária interpretação do gestor, mas sim deve
se situar estritamente no mesmo campo semântico trazido pelo supracitado artigo 24, IV da Lei 8.666/93 ("situação de urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares") - sendo dever do gestor fundamentar a adoção de tais decretos em fatos comprovados;
CONSIDERANDO que, em se tratando de desastres, a situação de emergência e calamidade pública deve ser declarada mediante decreto
do chefe do Executivo, com estrita obediência aos critérios e parâmetros da Lei 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil), regulamentada pela Instrução Normativa nº 02/2016, do Ministério da Integração Nacional, dispondo esta:
"Art. 2º. Quanto à intensidade os desastres são classificados em três níveis:
a) nivel I: desastres de pequena intensidade
b) nível II: desastres de média intensidade
c) nível III: desastres de grande intensidade
§1º. São desastres de nível I aqueles em que há somente danos humanos consideráveis e que a situação de normalidade pode ser restabelecida
com os recursos mobilizados em nível local ou complementado os com o aporte de recursos estaduais e federais.
§2º. São desastres de nível II aqueles em que os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis pelos governos locais e a situação de
normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local ou complementados os com o aporte de recursos estaduais e
federais
§3º. São desastres de nível III aqueles em que os danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis pelos governos locais e o restabelecimento
da situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada das três esferas de atuação do sistema Nacional de proteção e
defesa civil (SINPDEC) e, em alguns casos, de ajuda internacional.
§4º. Os desastres de I e II ensejam a decretação de situação de emergência, enquanto os desastres de nível III a de estado de calamidade
pública.
Art. 3º. Os desastres de nível III são caracterizados pela ocorrência de ao menos 2 danos, sendo um deles obrigatoriamente danos humanos que
importem no prejuízo econômico público ou no prejuízo econômico privado que afetem a capacidade do poder público local em responder e
gerenciar a crise instalada;
Art. 4º. Os desastres de nível III são caracterizados pela concomitância na existência de óbitos, isolamento da população, interrupção de serviços
essenciais, interdição ou destruição de unidades habitacionais, danificação ou destruição de instalações públicas prestadoras de serviços
essenciais e obras de infraestrutura pública."
CONSIDERANDO que o Decreto Federal nº 7.257/2010, que regulamenta a Lei nº 12.340/2012 (Transferências da União para prevenção e
recuperação de desastres), estabelece os seguintes conceitos pertinentes:
"II - desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos,
materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais; III - situação de emergência: situação anormal, provocada por
desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido;
IV - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento
substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido; (...) VI - ações de assistência às vítimas: ações imediatas destinadas a
garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água potável, a provisão e meios de preparação de
alimentos, o suprimento de material de abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de lavanderias, banheiros, o
apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a atenção integral à saúde, ao manejo de mortos, entre outras
estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional; (...) IX - ações de prevenção: ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de
desastres, por meio da identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades locais, incluindo a capacitação da
sociedade em atividades de defesa civil, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional";
CONSIDERANDO que, conforme as mencionadas normas, a diferença entre as situações de emergência e a de calamidade pública é relativa
ao grau de intensidade do desastre e do comprometimento da capacidade de resposta;
CONSIDERANDO que a falta de enquadramento de uma situação fática nos conceitos de emergência ou calamidade pública trazidos
pela Lei. 8.666/93 (artigo 24, IV) ou na Instrução Normativa e Decreto supra torna absolutamente nulos o Decreto Executivo, o Processo
de Dispensa Licitatória e o Contrato Administrativo que em tal situação tenham se fundado, por manifesta falsidade do motivo, desvio
da finalidade, ilegalidade do objeto e violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência que permeiam o
princípio da obrigatoriedade das licitações;
CONSIDERANDO que, ainda que verificada situação verdadeira e legítima de emergência ou calamidade pública capaz de ensejar a contratação
direta, é indispensável a instauração e completa instrução do devido Processo Administrativo de Dispensa, o qual deverá obrigatoriamente
conter documentos que comprovem: caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa; razão da escolha do
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fornecedor ou executante; justificativa do preço; documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados,
e por fim, comunicação à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial (conforme artigo 26, caput e parágrafo
único da Lei 8.666/93);
CONSIDERANDO que, no sentido no item anterior, a justificativa de preços e razões de escolha do fornecedor, no processo de dispensa
emergencial ou por calamidade, devem trazer necessariamente elementos demonstrem a compatibilidade dos preços contratados com
aqueles vigentes no mercado ou com os fixados por órgão oficial competente, ou, ainda, com os que constam em sistemas de registro
de preços, bem como que foi consultado o maior número possível de fornecedores ou executantes (conforme Acórdão 2019/2010 Plenário, TCU);
CONSIDERANDO que, na mesma toada, a justificativa do preço deverá ser acompanhada sempre que possível da comprovação de que houve
negociação com vistas à obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 3º da Lei n.º 8.666, de 1993, devendo
ainda conter a demonstração da adequação dos custos orçados, mediante, por exemplo, a consulta aos preços praticados pela empresa
contratada em outras oportunidades (TCU, AC-2314-43/08, Relator Ministro Guilherme Palmeira), não sendo suficiente apenas a inserção
das cotações de preços obtidas com três ou mais empresas desacompanhada de análise fundamentada dos valores apresentados e
contratados (TCU, itens 1.5.1.2 e 1.5.1.3, TC-015.455/2009-0, Acórdão nº 4.442/2010-1ª Câmara) - como forma de garantir que a Administração
atue com as necessárias celeridade e intensidade, mas conforme a Razoabilidade;
CONSIDERANDO ainda que, com regra geral para dispensa de licitações, é necessário que o gestor cumpras todos os demais rigores da Lei
nº 8.666/93, em especial, a obrigatoriedade nas obras e serviços da existência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários (art. 7º, § 2º, inc. II, c/c art. 7º, § 9º), a vedação da indicação de marcas (art. 7º, § 5º, c/ c art.
7º, § 9º) e os critérios de publicidade (arts. 16 e 26, "caput"), os casos em que é obrigatório o instrumento contratual (art. 62, "caput")
(TCU, item 9.7.6, TC-014.388/2005-9, Acórdão nº 1.920/2011-1ª Câmara);
CONSIDERANDO que a falta de verificação de emergência ou calamidade pública e/ou vícios no processo instrutório do artigo 26, par. único,
configuram dispensa indevida da licitação, gerando a nulidade do contrato administrativo correspondente (artigo 49, par. 2º da Lei 8.666/93),
bem como responsabilidade criminal (artigo 89) e por ato de improbidade do gestor, seja pelo dano presumido ao erário público, seja pela
violação dos princípios da Administração Pública (Lei 8.429/92);
CONSIDERANDO que tanto a conduta dolosa como a desídia, incúria, inércia ou omissão do gestor, causadoras ou agravantes de
situação real de emergência ou calamidade pública, ainda que de fato verificada, implicam em responsabilidade pessoal do gestor nas
diversas searas (Orientação Normativa 11/2009 da Advocacia-Geral da União);
CONSIDERANDO, por fim, que o administrador tem o poder-dever de autotutela para anular os atos e contratos administrativos eivados de
vícios que os tornem ilegais (artigo 37, caput da CF/88 c/c Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal);
RESOLVE RECOMENDAR a Sua Excelência, o Senhor Prefeito de São Gonçalo do Piauí e Ilustríssimas(os) Secretárias(os) Municipais de
Saúde e de Finanças, em caráter preventivo e sem indicativo de irregularidade ou ilicitude atuais e sem representar ingerência nas atribuições do
Poder Executivo Municipal que:
A) ABSTENHAM-SE DE EDITAR DECRETOS E/OU FORMALIZAR PROCESSOS DE DISPENSA LICITATÓRIA E/OU CELEBRAR E
EXECUTAR CONTRATAÇÕES DIRETAS ATESTANDO COMO EMERGENCIAIS OU DE CALAMIDADE PÚBLICA SITUAÇÕES QUE NÃO SE
ENQUADREM NAS DEFINIÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE trazidas por essa recomendação a partir do artigo 24, IV da Lei nº
8.666/93, bem como das também mencionadas normas específicas;
B) ABSTENHAM-SE DE CONTRATAR DIRETAMENTE (DISPENSAR LICITAÇÃO), EM CASOS DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE
PÚBLICA, AINDA QUE VERDADEIRAMENTE VERIFICADAS, SEM QUE ESTEJA INSTAURADO, INSTRUÍDO E FINALIZADO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA QUE CONTENHA TODOS OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS FORMAIS E
MATERIAIS, DE EXISTÊNCIA E DE VALIDADE, tal como descritos nos termos supra dessa recomendação e fundados no artigo 26, caput e
parágrafo único da Lei 8.666/93 e outros do mesmo diploma, bem como na jurisprudência pacífica do TCU já descrita no presente documento;
C) ABSTENHAM-SE DE CELEBRAR CONTRATAÇÕES DIRETAS (DISPENSA DE LICITAÇÃO), PAUTADAS NA EMERGÊNCIA OU
CALAMIDADE PÚBLICA, QUE NÃO CUMPRAM AS CONDICIONANTES DO ARTIGO 24, IV DA LEI 8.666/93, ESPECIALMENTE: (i) que objeto
licitado se refira tão somente aos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa; (ii) que o contrato dure apenas o
tempo necessário para que se realize a licitação ordinária relativa àquele objeto, e (iii) que, em qualquer caso, seja respeitado o prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias a contar da situação emergencial ou calamitosa;
D) ABSTENHAM-SE DE PRORROGAR QUALQUER CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE JÁ TENHA ESGOTADO O SEU PRAZO
DETERMINADO E/OU O PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, de modo que, em havendo interesse em nova
contratação do objeto, DEVE REALIZAR A LICITAÇÃO ORDINARIAMENTE DEVIDA ou INSTAURAR NOVO PROCESSO JUSTIFICADO DE
DISPENSA, nesse último caso se mantida a situação de emergência ou calamidade pública, tudo com base nos fundamentos já dispostos na
presente recomendação;
E) ANULEM-SE, EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, QUAISQUER DECRETOS OU ATOS ADMINISTRATIVOS QUE TENHAM DECLARADO
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA EM DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DISPOSTOS NESSA
RECOMENDAÇÃO, e em especial que estejam a violar as definições e requisitos trazidos pelo artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e Instrução
Normativa n. 01/2012 do Ministério da Integração Nacional, combinado com a 12.608/2012;
F) ANULEM-SE, EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS QUAISQUER PROCESSOS DE DISPENSA LICITATÓRIA QUE ESTEJAM A
DESCUMPRIR OS REQUISITOS DISPOSTOS NESSA RECOMENDAÇÃO, e em especial, os trazidos pelo artigo 26, caput e parágrafo único da
Lei 8.666/93, e demais dispositivos do mesmo diploma, interpretados conforme os julgados pacíficos do TCU, tal como descrito no presente
documento;
G) SEJAM ANULADOS, EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS QUAISQUER CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE INCIDAM EM QUAISQUER
DAS SITUAÇÕES SEGUINTES, ALTERNATIVAMENTE:
G.1) CONTRATOS FUNDADOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE QUE NÃO SE ENQUADRE NAS DEFINIÇÕES
NORMATIVAS PERTINENTES, NA FORMA DO ITEM "A", E/OU QUE VIOLEM AS CONDICIONANTES DISPOSTAS NO ITEM "C";
G.2) CONTRATOS FUNDADOS EM DECRETOS EMERGENCIAIS NULOS, NA FORMA DO ITEM "E";
G.3) CONTRATOS FUNDADOS EM PROCESSOS DE DISPENSA EMERGENCIAL NULOS, NA FORMA DO ITEM "F";
G.4) CONTRATOS QUE NÃO TENHAM SIDO PRECEDIDOS DE QUALQUER PROCESSO FORMAL DE DISPENSA;
G.5) PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS QUE VIOLEM AS IMPOSIÇÕES NORMATIVAS DISPOSTAS NO ITEM "D" ANTERIOR;
H) SEJAM TOMADAS TODAS AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS de cunho jurídico, financeiro, patrimonial, logístico, de comunicação
social, e outros atos pertinentes, capazes de eliminar, contornar, sanar ou mitigar SITUAÇÃO ATUAL OU FUTURA DE EMERGÊNCIA OU
CALAMIDADE, ESPECIALMENTE AS QUE DECORRAM OU POSSAM DECORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE DESÍDIA, INÉRCIA,
INCÚRIA, OMISSÃO OU DOLO DO GESTOR, SOB PENA DE APURAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE NOS ÂMBITOS POLÍTICO,
DISCIPLINAR, CIVIL, PENAL E POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
I) MANTENHAM CONTATO PERMANENTE COM O COMITÊ ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS,
ATENTANDO PARA AS DISPOSIÇÕES DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 18.884/2020 E 18.901/2020, PRESTIGIANDO A SINERGIA
INTERINSTITUCIONAL E À ATUAÇÃO CONJUNTA E COORDENADA, COM VISTAS À EFICIÊNCIA E À ECONOMICIDADE.
Ressalta-se que a inobservância da presente Recomendação poderá acarretar a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
pelo Ministério Público, inclusive, o eventual ajuizamento da pertinente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.
Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei nº 8.625/93, sob penas da legislação, o Ministério Público, por
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meio do Promotor de Justiça ao final assinado, REQUISITA que, no prazo de 10 (dez) dias:
A) seja encaminhada à sede da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, resposta, por escrito, sobre o acatamento da presente
Recomendação;
B) seja encaminhada cópia do Plano Municipal de Contingência - preferencialmente por meio eletrônico (cópia digital) - ao e-mail da promotoria
"pj.saopedro@mppi.mp.br";
C) sejam encaminhadas cópias de quaisquer procedimentos, com o mesmo jaez, que venham a ser instaurados até o final da vigência do decreto
de emergência (final da crise), sempre no prazo de 10 (dez) dias da abertura;
D) seja dada ampla e imediata divulgação da presente Recomendação pelo sítio eletrônico do Município, pelos perfis oficiais em redes sociais e
por afixação no átrio da sede administrativa da Prefeitura.
Registre-se, encaminhando-se cópia da presente RECOMENDAÇÃO ao Prefeito Municipal de São Gonçalo do Piauí, à(ao) Secretária(o)
Municipal de Finanças, à Secretária Municipal de Saúde, à Câmara Municipal, à Diretoria do Fórum da Comarca (a esta requerendo-se sua
afixação no átrio do Fórum), bem como às emissoras de rádio existente neste Município para fins de divulgação ao público em geral.
São Pedro do Piauí, 20 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 14/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio de seu Promotor de Justiça que abaixo subscreve, com fundamento nos
artigos 127 da Constituição Federal, 26, VII, 27, § único, IV e 80 da Lei Ordinária Federal nº 8.625/93 (LONMP); 7º, II e III, 8º, II, II IV e IX §§ 3º,
5º e 9º, IV da Lei Complementar 75/93 e legislação correlata,
CONSIDERANDO que o artigo 127 da Constituição Federal dispõe 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";
CONSIDERANDO que ao Ministério Público cabe exercer a defesa dos direitos assegurados na Constituição Federal sempre que for necessária
a garantia do seu respeito pelos poderes municipais, nos termos do artigo 27, inciso I da Lei nº 8.625/93;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público "expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis" (art. 129, inciso III, da Constituição Federal, art. 6º, incisos VII, alínea "b", primeira parte e XX, da Lei Complementar nº 75/93, art. 27,
Parágrafo Único, inciso IV e art. 80 da Lei nº 8.625/1993);
CONSIDERANDO, por fim, que compete ao Ministério Público expedir recomendações em visando à proteção de interesses difusos e coletivos,
bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências
cabíveis (LC N.º 73/95, art. 6º, e Lei N.º 8.625/93, art. 80);
CONSIDERANDO que, em caso de em situações de violação às normas jurídicas por pessoas físicas ou jurídicas, incumbe ao Ministério Público
promover o inquérito civil e a ação civil pública para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público ou à moralidade
administrativa do Estado ou de Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de entidades privadas de que participem (artigo
25, IV, "b", Lei 8.625/93);
CONSIDERANDO que atos que gerem enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou que tão somente violem aos princípios da Administração
Pública podem configurar atos de improbidade administrativa, sujeitando o responsável às sanções impostas pela Lei 8.429/92;
CONSIDERANDO que para a contratação de bens, obras ou serviços pela Administração Pública vige o princípio da obrigatoriedade do
procedimento licitatório, conforme exigência da Constituição Federal (art. 37, XI) e Lei 8.666/93, como medida de legalidade, impessoalidade,
isonomia, eficiência e moralidade;
CONSIDERANDO que a contratação sem realização de licitação somente é admitida nas estritas hipóteses previstas em lei, de modo que os
casos de dispensa licitatória do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 são, por sua natureza, excepcionais e constam de rol taxativo;
CONSIDERANDO que, visando tão somente atender ao interesse público ameaçado ou violado por situação excepcional, o artigo 24, inciso IV da
Lei nº 8.666/93 permite que a licitação se torne dispensável nos casos de emergência ou de calamidade pública, que se restringem tão
somente à situação de urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares;
CONSIDERANDO que o mesmo inciso IV do artigo 24 exige que, nessa hipótese de dispensa, o objeto licitado se refira tão somente aos bens
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, ou seja, somente é cabível a dispensa emergencial se o objeto da
contratação for o meio adequado, eficiente e efetivo de afastar o risco iminente detectado (Acórdão 1987/2015 - Plenário, TCU);
CONSIDERANDO que aos contratos celebrados com dispensa licitatória fundada em emergência ou calamidade pública devem durar apenas o
tempo necessário para que se realize a licitação ordinária relativa àquele objeto, respeitado ainda assim o prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias, sendo também terminantemente proibida a prorrogação contratual após findo tal prazo (artigo 24, IV, in fine, da Lei 8.666/93 e
Acórdão 727/2009 - Plenário, TCU);
CONSIDERANDO que é terminantemente vedada a prorrogação dos contratos fundados em dispensa por emergência ou calamidade, de
modo que, em permanecendo a necessidade da contratação, deve o gestor realizar o processo licitatório ordinário ou, conforme o caso,
instaurar justificadamente um novo processo de dispensa emergencial (artigo 24, IV, in fine, da Lei 8.666/93 e Acórdão 1424/2007 - 1a
Câmara, TCU);
CONSIDERANDO que a verificação do que seja emergência ou calamidade não é de livre e arbitrária interpretação do gestor, mas sim deve
se situar estritamente no mesmo campo semântico trazido pelo supracitado artigo 24, IV da Lei 8.666/93 ("situação de urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros
bens, públicos ou particulares") - sendo dever do gestor fundamentar a adoção de tais decretos em fatos comprovados;
CONSIDERANDO que, em se tratando de desastres, a situação de emergência e calamidade pública deve ser declarada mediante decreto
do chefe do Executivo, com estrita obediência aos critérios e parâmetros da Lei 12.608/2012 (Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil), regulamentada pela Instrução Normativa nº 02/2016, do Ministério da Integração Nacional, dispondo esta:
"Art. 2º. Quanto à intensidade os desastres são classificados em três níveis:
a) nivel I: desastres de pequena intensidade
b) nível II: desastres de média intensidade
c) nível III: desastres de grande intensidade
§1º. São desastres de nível I aqueles em que há somente danos humanos consideráveis e que a situação de normalidade pode ser restabelecida
com os recursos mobilizados em nível local ou complementado os com o aporte de recursos estaduais e federais.
§2º. São desastres de nível II aqueles em que os danos e prejuízos são suportáveis e superáveis pelos governos locais e a situação de
normalidade pode ser restabelecida com os recursos mobilizados em nível local ou complementados os com o aporte de recursos estaduais e
federais
§3º. São desastres de nível III aqueles em que os danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis pelos governos locais e o restabelecimento
da situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada das três esferas de atuação do sistema Nacional de proteção e
defesa civil (SINPDEC) e, em alguns casos, de ajuda internacional.
§4º. Os desastres de I e II ensejam a decretação de situação de emergência, enquanto os desastres de nível III a de estado de calamidade
pública.
Página 21

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

Art. 3º. Os desastres de nível III são caracterizados pela ocorrência de ao menos 2 danos, sendo um deles obrigatoriamente danos humanos que
importem no prejuízo econômico público ou no prejuízo econômico privado que afetem a capacidade do poder público local em responder e
gerenciar a crise instalada;
Art. 4º. Os desastres de nível III são caracterizados pela concomitância na existência de óbitos, isolamento da população, interrupção de serviços
essenciais, interdição ou destruição de unidades habitacionais, danificação ou destruição de instalações públicas prestadoras de serviços
essenciais e obras de infraestrutura pública."
CONSIDERANDO que o Decreto Federal nº 7.257/2010, que regulamenta a Lei nº 12.340/2012 (Transferências da União para prevenção e
recuperação de desastres), estabelece os seguintes conceitos pertinentes:
"II - desastre: resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos,
materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais; III - situação de emergência: situação anormal, provocada por
desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido;
IV - estado de calamidade pública: situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento
substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido; (...) VI - ações de assistência às vítimas: ações imediatas destinadas a
garantir condições de incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água potável, a provisão e meios de preparação de
alimentos, o suprimento de material de abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de lavanderias, banheiros, o
apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a atenção integral à saúde, ao manejo de mortos, entre outras
estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional; (...) IX - ações de prevenção: ações destinadas a reduzir a ocorrência e a intensidade de
desastres, por meio da identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades locais, incluindo a capacitação da
sociedade em atividades de defesa civil, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional";
CONSIDERANDO que, conforme as mencionadas normas, a diferença entre as situações de emergência e a de calamidade pública é relativa
ao grau de intensidade do desastre e do comprometimento da capacidade de resposta;
CONSIDERANDO que a falta de enquadramento de uma situação fática nos conceitos de emergência ou calamidade pública trazidos
pela Lei. 8.666/93 (artigo 24, IV) ou na Instrução Normativa e Decreto supra torna absolutamente nulos o Decreto Executivo, o Processo
de Dispensa Licitatória e o Contrato Administrativo que em tal situação tenham se fundado, por manifesta falsidade do motivo, desvio
da finalidade, ilegalidade do objeto e violação dos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e eficiência que permeiam o
princípio da obrigatoriedade das licitações;
CONSIDERANDO que, ainda que verificada situação verdadeira e legítima de emergência ou calamidade pública capaz de ensejar a contratação
direta, é indispensável a instauração e completa instrução do devido Processo Administrativo de Dispensa, o qual deverá obrigatoriamente
conter documentos que comprovem: caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa; razão da escolha do
fornecedor ou executante; justificativa do preço; documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados,
e por fim, comunicação à autoridade superior para ratificação e publicação na imprensa oficial (conforme artigo 26, caput e parágrafo
único da Lei 8.666/93);
CONSIDERANDO que, no sentido no item anterior, a justificativa de preços e razões de escolha do fornecedor, no processo de dispensa
emergencial ou por calamidade, devem trazer necessariamente elementos demonstrem a compatibilidade dos preços contratados com
aqueles vigentes no mercado ou com os fixados por órgão oficial competente, ou, ainda, com os que constam em sistemas de registro
de preços, bem como que foi consultado o maior número possível de fornecedores ou executantes (conforme Acórdão 2019/2010 Plenário, TCU);
CONSIDERANDO que, na mesma toada, a justificativa do preço deverá ser acompanhada sempre que possível da comprovação de que houve
negociação com vistas à obtenção de proposta mais vantajosa para a Administração, conforme o art. 3º da Lei n.º 8.666, de 1993, devendo
ainda conter a demonstração da adequação dos custos orçados, mediante, por exemplo, a consulta aos preços praticados pela empresa
contratada em outras oportunidades (TCU, AC-2314-43/08, Relator Ministro Guilherme Palmeira), não sendo suficiente apenas a inserção
das cotações de preços obtidas com três ou mais empresas desacompanhada de análise fundamentada dos valores apresentados e
contratados (TCU, itens 1.5.1.2 e 1.5.1.3, TC-015.455/2009-0, Acórdão nº 4.442/2010-1ª Câmara) - como forma de garantir que a Administração
atue com as necessárias celeridade e intensidade, mas conforme a Razoabilidade;
CONSIDERANDO ainda que, com regra geral para dispensa de licitações, é necessário que o gestor cumpras todos os demais rigores da Lei
nº 8.666/93, em especial, a obrigatoriedade nas obras e serviços da existência de orçamento detalhado em planilhas que expressem a
composição de todos os seus custos unitários (art. 7º, § 2º, inc. II, c/c art. 7º, § 9º), a vedação da indicação de marcas (art. 7º, § 5º, c/ c art.
7º, § 9º) e os critérios de publicidade (arts. 16 e 26, "caput"), os casos em que é obrigatório o instrumento contratual (art. 62, "caput")
(TCU, item 9.7.6, TC-014.388/2005-9, Acórdão nº 1.920/2011-1ª Câmara);
CONSIDERANDO que a falta de verificação de emergência ou calamidade pública e/ou vícios no processo instrutório do artigo 26, par. único,
configuram dispensa indevida da licitação, gerando a nulidade do contrato administrativo correspondente (artigo 49, par. 2º da Lei 8.666/93),
bem como responsabilidade criminal (artigo 89) e por ato de improbidade do gestor, seja pelo dano presumido ao erário público, seja pela
violação dos princípios da Administração Pública (Lei 8.429/92);
CONSIDERANDO que tanto a conduta dolosa como a desídia, incúria, inércia ou omissão do gestor, causadoras ou agravantes de
situação real de emergência ou calamidade pública, ainda que de fato verificada, implicam em responsabilidade pessoal do gestor nas
diversas searas (Orientação Normativa 11/2009 da Advocacia-Geral da União);
CONSIDERANDO, por fim, que o administrador tem o poder-dever de autotutela para anular os atos e contratos administrativos eivados de
vícios que os tornem ilegais (artigo 37, caput da CF/88 c/c Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal);
RESOLVE RECOMENDAR a Sua Excelência, o Senhor Prefeito de Santo Antônio dos Milagres e Ilustríssimas(os) Secretárias(os) Municipais de
Saúde e de Finanças, em caráter preventivo e sem indicativo de irregularidade ou ilicitude atuais e sem representar ingerência nas atribuições do
Poder Executivo Municipal que:
A) ABSTENHAM-SE DE EDITAR DECRETOS E/OU FORMALIZAR PROCESSOS DE DISPENSA LICITATÓRIA E/OU CELEBRAR E
EXECUTAR CONTRATAÇÕES DIRETAS ATESTANDO COMO EMERGENCIAIS OU DE CALAMIDADE PÚBLICA SITUAÇÕES QUE NÃO SE
ENQUADREM NAS DEFINIÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADE trazidas por essa recomendação a partir do artigo 24, IV da Lei nº
8.666/93, bem como das também mencionadas normas específicas;
B) ABSTENHAM-SE DE CONTRATAR DIRETAMENTE (DISPENSAR LICITAÇÃO), EM CASOS DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE
PÚBLICA, AINDA QUE VERDADEIRAMENTE VERIFICADAS, SEM QUE ESTEJA INSTAURADO, INSTRUÍDO E FINALIZADO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA QUE CONTENHA TODOS OS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS FORMAIS E
MATERIAIS, DE EXISTÊNCIA E DE VALIDADE, tal como descritos nos termos supra dessa recomendação e fundados no artigo 26, caput e
parágrafo único da Lei 8.666/93 e outros do mesmo diploma, bem como na jurisprudência pacífica do TCU já descrita no presente documento;
C) ABSTENHAM-SE DE CELEBRAR CONTRATAÇÕES DIRETAS (DISPENSA DE LICITAÇÃO), PAUTADAS NA EMERGÊNCIA OU
CALAMIDADE PÚBLICA, QUE NÃO CUMPRAM AS CONDICIONANTES DO ARTIGO 24, IV DA LEI 8.666/93, ESPECIALMENTE: (i) que objeto
licitado se refira tão somente aos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa; (ii) que o contrato dure apenas o
tempo necessário para que se realize a licitação ordinária relativa àquele objeto, e (iii) que, em qualquer caso, seja respeitado o prazo máximo de
180 (cento e oitenta) dias a contar da situação emergencial ou calamitosa;
D) ABSTENHAM-SE DE PRORROGAR QUALQUER CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE JÁ TENHA ESGOTADO O SEU PRAZO
DETERMINADO E/OU O PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, de modo que, em havendo interesse em nova
contratação do objeto, DEVE REALIZAR A LICITAÇÃO ORDINARIAMENTE DEVIDA ou INSTAURAR NOVO PROCESSO JUSTIFICADO DE
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DISPENSA, nesse último caso se mantida a situação de emergência ou calamidade pública, tudo com base nos fundamentos já dispostos na
presente recomendação;
E) ANULEM-SE, EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, QUAISQUER DECRETOS OU ATOS ADMINISTRATIVOS QUE TENHAM DECLARADO
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU CALAMIDADE PÚBLICA EM DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DISPOSTOS NESSA
RECOMENDAÇÃO, e em especial que estejam a violar as definições e requisitos trazidos pelo artigo 24, IV da Lei 8.666/93 e Instrução
Normativa n. 01/2012 do Ministério da Integração Nacional, combinado com a 12.608/2012;
F) ANULEM-SE, EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS QUAISQUER PROCESSOS DE DISPENSA LICITATÓRIA QUE ESTEJAM A
DESCUMPRIR OS REQUISITOS DISPOSTOS NESSA RECOMENDAÇÃO, e em especial, os trazidos pelo artigo 26, caput e parágrafo único da
Lei 8.666/93, e demais dispositivos do mesmo diploma, interpretados conforme os julgados pacíficos do TCU, tal como descrito no presente
documento;
G) SEJAM ANULADOS, EM 72 (SETENTA E DUAS) HORAS QUAISQUER CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE INCIDAM EM QUAISQUER
DAS SITUAÇÕES SEGUINTES, ALTERNATIVAMENTE:
G.1) CONTRATOS FUNDADOS EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA/CALAMIDADE QUE NÃO SE ENQUADRE NAS DEFINIÇÕES
NORMATIVAS PERTINENTES, NA FORMA DO ITEM "A", E/OU QUE VIOLEM AS CONDICIONANTES DISPOSTAS NO ITEM "C";
G.2) CONTRATOS FUNDADOS EM DECRETOS EMERGENCIAIS NULOS, NA FORMA DO ITEM "E";
G.3) CONTRATOS FUNDADOS EM PROCESSOS DE DISPENSA EMERGENCIAL NULOS, NA FORMA DO ITEM "F";
G.4) CONTRATOS QUE NÃO TENHAM SIDO PRECEDIDOS DE QUALQUER PROCESSO FORMAL DE DISPENSA;
G.5) PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS QUE VIOLEM AS IMPOSIÇÕES NORMATIVAS DISPOSTAS NO ITEM "D" ANTERIOR;
H) SEJAM TOMADAS TODAS AS PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS de cunho jurídico, financeiro, patrimonial, logístico, de comunicação
social, e outros atos pertinentes, capazes de eliminar, contornar, sanar ou mitigar SITUAÇÃO ATUAL OU FUTURA DE EMERGÊNCIA OU
CALAMIDADE, ESPECIALMENTE AS QUE DECORRAM OU POSSAM DECORRER, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE DESÍDIA, INÉRCIA,
INCÚRIA, OMISSÃO OU DOLO DO GESTOR, SOB PENA DE APURAÇÃO DE SUA RESPONSABILIDADE NOS ÂMBITOS POLÍTICO,
DISCIPLINAR, CIVIL, PENAL E POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
I) MANTENHAM CONTATO PERMANENTE COM O COMITÊ ESTADUAL DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS,
ATENTANDO PARA AS DISPOSIÇÕES DOS DECRETOS ESTADUAIS Nº 18.884/2020 E 18.901/2020, PRESTIGIANDO A SINERGIA
INTERINSTITUCIONAL E À ATUAÇÃO CONJUNTA E COORDENADA, COM VISTAS À EFICIÊNCIA E À ECONOMICIDADE.
Ressalta-se que a inobservância da presente Recomendação poderá acarretar a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis,
pelo Ministério Público, inclusive, o eventual ajuizamento da pertinente Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.
Outrossim, na forma do artigo 27, parágrafo único, inciso IV, segunda parte, da Lei nº 8.625/93, sob penas da legislação, o Ministério Público, por
meio do Promotor de Justiça ao final assinado, REQUISITA que, no prazo de 10 (dez) dias:
A) seja encaminhada à sede da Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, resposta, por escrito, sobre o acatamento da presente
Recomendação;
B) seja encaminhada cópia do Plano Municipal de Contingência - preferencialmente por meio eletrônico (cópia digital) - ao e-mail da promotoria
"pj.saopedro@mppi.mp.br";
C) sejam encaminhadas cópias de quaisquer procedimentos, com o mesmo jaez, que venham a ser instaurados até o final da vigência do decreto
de emergência (final da crise), sempre no prazo de 10 (dez) dias da abertura;
D) seja dada ampla e imediata divulgação da presente Recomendação pelo sítio eletrônico do Município, pelos perfis oficiais em redes sociais e
por afixação no átrio da sede administrativa da Prefeitura.
Registre-se, encaminhando-se cópia da presente RECOMENDAÇÃO ao Prefeito Municipal de Santo Antônio dos Milagres, à(ao) Secretária(o)
Municipal de Finanças, à Secretária Municipal de Saúde, à Câmara Municipal, à Diretoria do Fórum da Comarca (a esta requerendo-se sua
afixação no átrio do Fórum), bem como às emissoras de rádio existente neste Município para fins de divulgação ao público em geral.
São Pedro do Piauí, 20 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 15/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça, por intermédio do Promotor de Justiça abaixo
assinado, com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 201 da Lei Federal nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o disposto na Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,que
regulamenta a expedição de Recomendação Administrativa e;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, nos termos do art. 131 do ECA é órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, encarregado de
zelar pelos cumprimentos dos direitos de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, enquanto órgão público municipal deve obediência aos princípios constitucionais da Administração
Pública, previstos no art. 37 do ECA: Moralidade, Legalidade, Impessoalidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o horário de funcionamento do Conselho Tutelar é matéria de reserva legal, pelo disposto no art. 134 do ECA;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde ( OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus ( COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o CAODIJ expediu a Nota Técnica n° 03/2020, em anexo, dispondo que compete à municipalidade, em razão do Poder de
Polícia, restringir o horário de funcionamento de órgãos públicos, no período da pandemia do COVID- 19;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes e suas famílias, o que poderia facilitar a disseminação do COVID - 19;
CONSIDERANDO, com base na Lei Federal nº 13.979/2019 e na autonomia administrativa dos entes federativos, estados e municípios vêm
adotando medidas de restrição de fluxos de pessoas, visando impedir proliferação do COVID - 19;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de funcionamento do Conselho Tutelar, durante a crise do Coronavírus, para o atendimento de casos
graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, em atenção ao Princípio da não interrupção do atendimento à população ( art. 19 da
Resolução n° 170/2014 do CONANDA), ainda que na forma de sobreaviso;
CONSIDERANDO que durante o funcionamento no período de crise do COVID - 19, o conselheiro tutelar e as equipes de suporte devem adotar
as medidas necessárias para a prevenção e transmissão do vírus;
RESOLVE:
Recomendar ao Município de São Pedro do Piauí, por meio de Sua Excelência o Sr José Maria Ribeiro de Aquino Júnior, Prefeito Municipal, que
regulamente o horário de funcionamento do Conselho Tutelar no período de pandemia do COVID - 19, conforme sugestões previstas na Nota
Técnica n° 03/2020 do CAODIJ, quais sejam:
a) Funcionamento exclusivamente na forma de sobreaviso, devendo o Conselho Tutelar elaborar escala e divulgá-la amplamente;
b) Atendimento dos casos graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, que ensejam a tomada urgente de medidas de proteção;
c) Restrição de atendimento presencial aos casos excepcionais, e adotando as medidas necessárias de prevenção determinadas pelas
autoridades sanitárias;
d) Fornecimento pelo município de materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos conselheiros tutelares, bem como aos funcionários que
prestam apoio ao Conselho Tutelar, como motoristas, digitadores, etc como forma de prevenção e transmissão da COVID - 19;
e) O Conselheiro Tutelar de sobreaviso deverá comunicar ao órgão gestor, para efeito de comprovação de trabalho de sobreaviso, relatórios
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apenas quantitativo de casos atendidos durante o período.
Estabelece-se o prazo de 2( dois) dias úteis para resposta acerca do cumprimento da presente Recomendação.
São Pedro do Piauí, 20 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 16/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 06/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça, por intermédio do Promotor de Justiça abaixo
assinado, com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 201 da Lei Federal nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o disposto na Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,que
regulamenta a expedição de Recomendação Administrativa e;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, nos termos do art. 131 do ECA é órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, encarregado de
zelar pelos cumprimentos dos direitos de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, enquanto órgão público municipal deve obediência aos princípios constitucionais da Administração
Pública, previstos no art. 37 do ECA: Moralidade, Legalidade, Impessoalidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o horário de funcionamento do Conselho Tutelar é matéria de reserva legal, pelo disposto no art. 134 do ECA;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde ( OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus ( COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o CAODIJ expediu a Nota Técnica n° 03/2020, em anexo, dispondo que compete à municipalidade, em razão do Poder de
Polícia, restringir o horário de funcionamento de órgãos públicos, no período da pandemia do COVID- 19;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes e suas famílias, o que poderia facilitar a disseminação do COVID - 19;
CONSIDERANDO, com base na Lei Federal nº 13.979/2019 e na autonomia administrativa dos entes federativos, estados e municípios vêm
adotando medidas de restrição de fluxos de pessoas, visando impedir proliferação do COVID - 19;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de funcionamento do Conselho Tutelar, durante a crise do Coronavírus, para o atendimento de casos
graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, em atenção ao Princípio da não interrupção do atendimento à população ( art. 19 da
Resolução n° 170/2014 do CONANDA), ainda que na forma de sobreaviso;
CONSIDERANDO que durante o funcionamento no período de crise do COVID - 19, o conselheiro tutelar e as equipes de suporte devem adotar
as medidas necessárias para a prevenção e transmissão do vírus;
RESOLVE:
Recomendar ao Município de Agricolândia, por meio de Sua Excelência o Sr Walter Ribeiro Alencar, Prefeito Municipal, que regulamente o
horário de funcionamento do Conselho Tutelar no período de pandemia do COVID - 19, conforme sugestões previstas na Nota Técnica nº
03/2020 do CAODIJ, quais sejam:
a) Funcionamento exclusivamente na forma de sobreaviso, devendo o Conselho Tutelar elaborar escala e divulgá-la amplamente;
b) Atendimento dos casos graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, que ensejam a tomada urgente de medidas de proteção;
c) Restrição de atendimento presencial aos casos excepcionais, e adotando as medidas necessárias de prevenção determinadas pelas
autoridades sanitárias;
d) Fornecimento pelo município de materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos conselheiros tutelares, bem como aos funcionários que
prestam apoio ao Conselho Tutelar, como motoristas, digitadores, etc como forma de prevenção e transmissão da COVID - 19;
e) O Conselheiro Tutelar de sobreaviso deverá comunicar ao órgão gestor, para efeito de comprovação de trabalho de sobreaviso, relatórios
apenas quantitativo de casos atendidos durante o período.
Estabelece-se o prazo de 2( dois) dias úteis para resposta acerca do cumprimento da presente Recomendação.
São Pedro do Piauí, 20 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 17/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça, por intermédio do Promotor de Justiça abaixo
assinado, com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 201 da Lei Federal nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o disposto na Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,que
regulamenta a expedição de Recomendação Administrativa e;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, nos termos do art. 131 do ECA é órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, encarregado de
zelar pelos cumprimentos dos direitos de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, enquanto órgão público municipal deve obediência aos princípios constitucionais da Administração
Pública, previstos no art. 37 do ECA: Moralidade, Legalidade, Impessoalidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o horário de funcionamento do Conselho Tutelar é matéria de reserva legal, pelo disposto no art. 134 do ECA;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde ( OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus ( COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o CAODIJ expediu a Nota Técnica n° 03/2020, em anexo, dispondo que compete à municipalidade, em razão do Poder de
Polícia, restringir o horário de funcionamento de órgãos públicos, no período da pandemia do COVID- 19;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes e suas famílias, o que poderia facilitar a disseminação do COVID - 19;
CONSIDERANDO, com base na Lei Federal nº 13.979/2019 e na autonomia administrativa dos entes federativos, estados e municípios vêm
adotando medidas de restrição de fluxos de pessoas, visando impedir proliferação do COVID - 19;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de funcionamento do Conselho Tutelar, durante a crise do Coronavírus, para o atendimento de casos
graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, em atenção ao Princípio da não interrupção do atendimento à população ( art. 19 da
Resolução n° 170/2014 do CONANDA), ainda que na forma de sobreaviso;
CONSIDERANDO que durante o funcionamento no período de crise do COVID - 19, o conselheiro tutelar e as equipes de suporte devem adotar
as medidas necessárias para a prevenção e transmissão do vírus;
RESOLVE:
Recomendar ao Município de São Gonçalo do Piauí, por meio de Sua Excelência o Sr Júnior Ribeiro, Prefeito Municipal, que regulamente o
horário de funcionamento do Conselho Tutelar no período de pandemia do COVID - 19, conforme sugestões previstas na Nota Técnica nº
03/2020 do CAODIJ, quais sejam:
a) Funcionamento exclusivamente na forma de sobreaviso, devendo o Conselho Tutelar elaborar escala e divulgá-la amplamente;
b) Atendimento dos casos graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, que ensejam a tomada urgente de medidas de proteção;
c) Restrição de atendimento presencial aos casos excepcionais, e adotando as medidas necessárias de prevenção determinadas pelas
autoridades sanitárias;
d) Fornecimento pelo município de materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos conselheiros tutelares, bem como aos funcionários que
prestam apoio ao Conselho Tutelar, como motoristas, digitadores, etc como forma de prevenção e transmissão da COVID - 19;
e) O Conselheiro Tutelar de sobreaviso deverá comunicar ao órgão gestor, para efeito de comprovação de trabalho de sobreaviso, relatórios
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apenas quantitativo de casos atendidos durante o período.
Estabelece-se o prazo de 2( dois) dias úteis para resposta acerca do cumprimento da presente Recomendação.
São Pedro do Piauí, 20 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 18/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 08/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do Promotor de Justiça, por intermédio do Promotor de Justiça abaixo
assinado, com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual nº 12/93, art. 201 da Lei Federal nº
8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e o disposto na Resolução nº 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público,que
regulamenta a expedição de Recomendação Administrativa e;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, nos termos do art. 131 do ECA é órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, encarregado de
zelar pelos cumprimentos dos direitos de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, enquanto órgão público municipal deve obediência aos princípios constitucionais da Administração
Pública, previstos no art. 37 do ECA: Moralidade, Legalidade, Impessoalidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que o horário de funcionamento do Conselho Tutelar é matéria de reserva legal, pelo disposto no art. 134 do ECA;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde ( OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus ( COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o CAODIJ expediu a Nota Técnica n° 03/2020, em anexo, dispondo que compete à municipalidade, em razão do Poder de
Polícia, restringir o horário de funcionamento de órgãos públicos, no período da pandemia do COVID- 19;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes e suas famílias, o que poderia facilitar a disseminação do COVID - 19;
CONSIDERANDO, com base na Lei Federal nº 13.979/2019 e na autonomia administrativa dos entes federativos, estados e municípios vêm
adotando medidas de restrição de fluxos de pessoas, visando impedir proliferação do COVID - 19;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de funcionamento do Conselho Tutelar, durante a crise do Coronavírus, para o atendimento de casos
graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, em atenção ao Princípio da não interrupção do atendimento à população ( art. 19 da
Resolução n° 170/2014 do CONANDA), ainda que na forma de sobreaviso;
CONSIDERANDO que durante o funcionamento no período de crise do COVID - 19, o conselheiro tutelar e as equipes de suporte devem adotar
as medidas necessárias para a prevenção e transmissão do vírus;
RESOLVE:
Recomendar ao Município de Santo Antônio dos Milagres, por meio de Sua Excelência o Sr Adalberto Gomes Filho, Prefeito Municipal, que
regulamente o horário de funcionamento do Conselho Tutelar no período de pandemia do COVID - 19, conforme sugestões previstas na Nota
Técnica nº 03/2020 do CAODIJ, quais sejam:
a) Funcionamento exclusivamente na forma de sobreaviso, devendo o Conselho Tutelar elaborar escala e divulgá-la amplamente;
b) Atendimento dos casos graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, que ensejam a tomada urgente de medidas de proteção;
c) Restrição de atendimento presencial aos casos excepcionais, e adotando as medidas necessárias de prevenção determinadas pelas
autoridades sanitárias;
d) Fornecimento pelo município de materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos conselheiros tutelares, bem como aos funcionários que
prestam apoio ao Conselho Tutelar, como motoristas, digitadores, etc como forma de prevenção e transmissão da COVID - 19;
e) O Conselheiro Tutelar de sobreaviso deverá comunicar ao órgão gestor, para efeito de comprovação de trabalho de sobreaviso, relatórios
apenas quantitativo de casos atendidos durante o período.
Estabelece-se o prazo de 2( dois) dias úteis para resposta acerca do cumprimento da presente Recomendação.
São Pedro do Piauí, 20 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 19/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197 da CF de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a vulnerabilidade do organismo dos idosos — mais comum à medida que se envelhece — colocando esse grupo no topo das
prioridades dos Poderes Públicos;
CONSIDERANDO que as Instituições de Longa Permanência para Idosos porventura existentes na cidade, em sua grande maioria são
filantrópicas, não dispõem de recurso para compra de insumos necessários à prevenção do COVID-19, e necessitam de orientação do Poder
Público acerca das medidas a serem adotadas para salvaguardar a vida dos idosos ali institucionalizados;
CONSIDERANDO que a gestão e execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) possui um caráter preventivo e
proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance
de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais, sob a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência
familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que, no bojo de Procedimentos Administrativos, cabe ao Ministério Público expedir Recomendações para que os gestores
públicos e das ILPI's promovam as medidas necessárias à garantia e ao respeito à Constituição da República e às normas infraconstitucionais,
dentre as quais o Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO a instituição do Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, garantindo-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
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mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, nos termos do seu art. 1º e 2º;
CONSIDERANDO ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 4º do mencionado Estatuto, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação,
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei;
CONSIDERANDO que todo idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares,
quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada (ILPIs);
CONSIDERANDO que, nesse sentido, a assistência integral na modalidade de Instituição de Longa Permanência será prestada quando
verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, ficando a ILPI obrigada a
manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente, conforme art. 37, §§1º e 2º;
CONSIDERANDO as obrigações legais das entidades de atendimento, estatuídas pelo art. 50, dentre elas: II - observar os direitos e as garantias
de que são titulares os idosos; IV - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; V - oferecer atendimento
personalizado; VIII - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; XII - comunicar à autoridade competente de saúde toda
ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art. 5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização"; que, de acordo com o artigo 36, §2º, da
Lei nº 8.080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde e assistência social, visando acompanhar e tomar ciência dos
Planos Municipais de Contingência;
CONSIDERANDO a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Pisauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoiso Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), emitiu a Nota Técnica Conjunta Nº
01/2020/CAODEC/CAODS/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
À Senhora ANA THYSA C. L. COSTA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ/PI e à Senhora ANA
LOURDES AQUINO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e
de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que visem:
I - garantia de atendimento preferencial às pessoas idosas (especialmente aquelas acolhidas em Instituições de Longa Permanência para Idosos
- ILPIs) nos hospitais públicos de gestão do Estado e dos municípios, por se tratar de público mais vulnerável à contaminação pelo vírus COVID19;
II - garantia de fornecimento dos insumos necessários para a higiene pessoal dos idosos, limpeza das instalações, proteção individual dos idosos
e colaboradores, além dos equipamentos mínimos para monitorização dos sinais e sintomas de doença, especialmente infecção pelo Coronavírus
(COVID-19);
III - suspensão das atividades dos Centros de Convivência para a Terceira Idade (CCTI's) e/ou realização de atividades em grupos, elo prazo de
30 dias ou até que persistam as medidas de prevenção e combate à pandemia;
IV - restringir as visitas externas, inclusive, dos familiares dos idosos, por 30 (trinta) dias, excetuadas a situações emergenciais e que justifiquem
o contato físico dos idosos com pessoas de fora da ILPI;
V - manter os familiares e responsáveis pelos idosos abrigados informados diariamente, através de telefonemas e outros meios possíveis das
condições de saúde e condições gerais dos idosos;
VI - sempre que possível, proporcionar aos idosos abrigados contatos com seus familiares e responsáveis através de vídeo chamadas,
telefonemas e/ou outras formas similares;
VII - adotar nos quadros dos funcionários das ILPI todas as medidas previstas na Declaração da OMS de Emergência em Saúde Pública de
importância internacional relativas à infecção pela COVID-19 e nos planos de contingência municipal;
VIII - fornecer todos os equipamentos e materiais necessários aos funcionários e aos próprios gestores das ILPI´s que lidarão com os idosos
acolhidos, como máscaras, luvas, álcool em gel, dispensadores de sabão, lenços de papel, entre outros;
IX - adotar todas as medidas necessárias para higienização das louças e roupas, com a utilização de detergentes próprios para cada um dos
casos. Redobrar os cuidados com a limpeza de maçanetas, portas e áreas de usos comum dos idosos, sempre com material de limpeza
adequado;
X - que se abstenham de abrigar/cadastra novos idosos até que as recomendações do Ministério da Saúde parem de classificar o quadro como
pandemia e que a situação esteja mais controlada no Estado;
XI - comunicar IMEDIATAMENTE à Unidade Básica de Saúde de referência sobre o aparecimento de quaisquer sintomas da doença (febre de
37,8° ou mais e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios: tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 menor que 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz,
tiragem intercostal e dispnéia) no idoso institucionalizado, a fim de seguir as orientações que serão expedidas pelas Secretarias de Saúde
Municipais e Estaduais;
XII - a Secretaria de Saúde Município deverá providenciar o envio de profissionais de saúde para atendimento domiciliar aos idosos
institucionalizados quando necessário, bem como realizar testes nos idosos e profissionais das unidades, quando verificado qualquer caso
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suspeito de infecção pelo Coronavírus;
XIII - o idoso que apresentar os sintomas deverá ser retirado do convívio comunitário e os casos suspeitos ou prováveis devem ser notificados ao
MPPI, também de forma imediata, em até 24 horas, pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
"pj.saopedro@mppi.mp.br", as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera suas destinatárias como
pessoalmente CIENTES da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao
Centro de Apoio Operacional De Defesa da Educação E Cidadania (CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde
(CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º,
§1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via email institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 05/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 27 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 20/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 06/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197 da CF de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a vulnerabilidade do organismo dos idosos — mais comum à medida que se envelhece — colocando esse grupo no topo das
prioridades dos Poderes Públicos;
CONSIDERANDO que as Instituições de Longa Permanência para Idosos porventura existentes na cidade, em sua grande maioria são
filantrópicas, não dispõem de recurso para compra de insumos necessários à prevenção do COVID-19, e necessitam de orientação do Poder
Público acerca das medidas a serem adotadas para salvaguardar a vida dos idosos ali institucionalizados;
CONSIDERANDO que a gestão e execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) possui um caráter preventivo e
proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance
de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais, sob a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência
familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que, no bojo de Procedimentos Administrativos, cabe ao Ministério Público expedir Recomendações para que os gestores
públicos e das ILPI's promovam as medidas necessárias à garantia e ao respeito à Constituição da República e às normas infraconstitucionais,
dentre as quais o Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO a instituição do Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, garantindo-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, nos termos do seu art. 1º e 2º;
CONSIDERANDO ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 4º do mencionado Estatuto, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação,
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei;
CONSIDERANDO que todo idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares,
quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada (ILPIs);
CONSIDERANDO que, nesse sentido, a assistência integral na modalidade de Instituição de Longa Permanência será prestada quando
verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, ficando a ILPI obrigada a
manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente, conforme art. 37, §§1º e 2º;
CONSIDERANDO as obrigações legais das entidades de atendimento, estatuídas pelo art. 50, dentre elas: II - observar os direitos e as garantias
de que são titulares os idosos; IV - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; V - oferecer atendimento
personalizado; VIII - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; XII - comunicar à autoridade competente de saúde toda
ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
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(COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art. 5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização"; que, de acordo com o artigo 36, §2º, da
Lei nº 8.080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde e assistência social, visando acompanhar e tomar ciência dos
Planos Municipais de Contingência;
CONSIDERANDO a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Pisauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoiso Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), emitiu a Nota Técnica Conjunta Nº
01/2020/CAODEC/CAODS/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor ADAÍDIO JOSÉ FRANCISCO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AGRICOLÂNDIA/PI e à Senhora MARIA
DE FÁTIMA LIMA SANTOS, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal,
administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que visem:
I - garantia de atendimento preferencial às pessoas idosas (especialmente aquelas acolhidas em Instituições de Longa Permanência para Idosos
- ILPIs) nos hospitais públicos de gestão do Estado e dos municípios, por se tratar de público mais vulnerável à contaminação pelo vírus COVID19;
II - garantia de fornecimento dos insumos necessários para a higiene pessoal dos idosos, limpeza das instalações, proteção individual dos idosos
e colaboradores, além dos equipamentos mínimos para monitorização dos sinais e sintomas de doença, especialmente infecção pelo Coronavírus
(COVID-19);
III - suspensão das atividades dos Centros de Convivência para a Terceira Idade (CCTI's) e/ou realização de atividades em grupos, elo prazo de
30 dias ou até que persistam as medidas de prevenção e combate à pandemia;
IV - restringir as visitas externas, inclusive, dos familiares dos idosos, por 30 (trinta) dias, excetuadas a situações emergenciais e que justifiquem
o contato físico dos idosos com pessoas de fora da ILPI;
V - manter os familiares e responsáveis pelos idosos abrigados informados diariamente, através de telefonemas e outros meios possíveis das
condições de saúde e condições gerais dos idosos;
VI - sempre que possível, proporcionar aos idosos abrigados contatos com seus familiares e responsáveis através de vídeo chamadas,
telefonemas e/ou outras formas similares;
VII - adotar nos quadros dos funcionários das ILPI todas as medidas previstas na Declaração da OMS de Emergência em Saúde Pública de
importância internacional relativas à infecção pela COVID-19 e nos planos de contingência municipal;
VIII - fornecer todos os equipamentos e materiais necessários aos funcionários e aos próprios gestores das ILPI´s que lidarão com os idosos
acolhidos, como máscaras, luvas, álcool em gel, dispensadores de sabão, lenços de papel, entre outros;
IX - adotar todas as medidas necessárias para higienização das louças e roupas, com a utilização de detergentes próprios para cada um dos
casos. Redobrar os cuidados com a limpeza de maçanetas, portas e áreas de usos comum dos idosos, sempre com material de limpeza
adequado;
X - que se abstenham de abrigar/cadastra novos idosos até que as recomendações do Ministério da Saúde parem de classificar o quadro como
pandemia e que a situação esteja mais controlada no Estado;
XI - comunicar IMEDIATAMENTE à Unidade Básica de Saúde de referência sobre o aparecimento de quaisquer sintomas da doença (febre de
37,8° ou mais e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios: tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 menor que 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz,
tiragem intercostal e dispnéia) no idoso institucionalizado, a fim de seguir as orientações que serão expedidas pelas Secretarias de Saúde
Municipais e Estaduais;
XII - a Secretaria de Saúde Município deverá providenciar o envio de profissionais de saúde para atendimento domiciliar aos idosos
institucionalizados quando necessário, bem como realizar testes nos idosos e profissionais das unidades, quando verificado qualquer caso
suspeito de infecção pelo Coronavírus;
XIII - o idoso que apresentar os sintomas deverá ser retirado do convívio comunitário e os casos suspeitos ou prováveis devem ser notificados ao
MPPI, também de forma imediata, em até 24 horas, pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
"pj.saopedro@mppi.mp.br", as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente CIENTES da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao
Centro de Apoio Operacional De Defesa da Educação E Cidadania (CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde
(CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º,
§1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via email institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 06/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 27 de março de 2020.
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NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 21/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197 da CF de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a vulnerabilidade do organismo dos idosos — mais comum à medida que se envelhece — colocando esse grupo no topo das
prioridades dos Poderes Públicos;
CONSIDERANDO que as Instituições de Longa Permanência para Idosos porventura existentes na cidade, em sua grande maioria são
filantrópicas, não dispõem de recurso para compra de insumos necessários à prevenção do COVID-19, e necessitam de orientação do Poder
Público acerca das medidas a serem adotadas para salvaguardar a vida dos idosos ali institucionalizados;
CONSIDERANDO que a gestão e execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) possui um caráter preventivo e
proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance
de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais, sob a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência
familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que, no bojo de Procedimentos Administrativos, cabe ao Ministério Público expedir Recomendações para que os gestores
públicos e das ILPI's promovam as medidas necessárias à garantia e ao respeito à Constituição da República e às normas infraconstitucionais,
dentre as quais o Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO a instituição do Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, garantindo-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, nos termos do seu art. 1º e 2º;
CONSIDERANDO ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 4º do mencionado Estatuto, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação,
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei;
CONSIDERANDO que todo idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares,
quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada (ILPIs);
CONSIDERANDO que, nesse sentido, a assistência integral na modalidade de Instituição de Longa Permanência será prestada quando
verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, ficando a ILPI obrigada a
manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente, conforme art. 37, §§1º e 2º;
CONSIDERANDO as obrigações legais das entidades de atendimento, estatuídas pelo art. 50, dentre elas: II - observar os direitos e as garantias
de que são titulares os idosos; IV - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; V - oferecer atendimento
personalizado; VIII - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; XII - comunicar à autoridade competente de saúde toda
ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art. 5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização"; que, de acordo com o artigo 36, §2º, da
Lei nº 8.080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde e assistência social, visando acompanhar e tomar ciência dos
Planos Municipais de Contingência;
CONSIDERANDO a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Pisauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
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(CAODEC) e do Centro de Apoiso Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), emitiu a Nota Técnica Conjunta Nº
01/2020/CAODEC/CAODS/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
À Senhora LINDINALVA BARBOSA DA SILVA RIBEIRO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO GONÇALO DO
PIAUÍ/PI e à Senhora LIA RIBEIRO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal,
administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que visem:
I - garantia de atendimento preferencial às pessoas idosas (especialmente aquelas acolhidas em Instituições de Longa Permanência para Idosos
- ILPIs) nos hospitais públicos de gestão do Estado e dos municípios, por se tratar de público mais vulnerável à contaminação pelo vírus COVID19;
II - garantia de fornecimento dos insumos necessários para a higiene pessoal dos idosos, limpeza das instalações, proteção individual dos idosos
e colaboradores, além dos equipamentos mínimos para monitorização dos sinais e sintomas de doença, especialmente infecção pelo Coronavírus
(COVID-19);
III - suspensão das atividades dos Centros de Convivência para a Terceira Idade (CCTI's) e/ou realização de atividades em grupos, elo prazo de
30 dias ou até que persistam as medidas de prevenção e combate à pandemia;
IV - restringir as visitas externas, inclusive, dos familiares dos idosos, por 30 (trinta) dias, excetuadas a situações emergenciais e que justifiquem
o contato físico dos idosos com pessoas de fora da ILPI;
V - manter os familiares e responsáveis pelos idosos abrigados informados diariamente, através de telefonemas e outros meios possíveis das
condições de saúde e condições gerais dos idosos;
VI - sempre que possível, proporcionar aos idosos abrigados contatos com seus familiares e responsáveis através de vídeo chamadas,
telefonemas e/ou outras formas similares;
VII - adotar nos quadros dos funcionários das ILPI todas as medidas previstas na Declaração da OMS de Emergência em Saúde Pública de
importância internacional relativas à infecção pela COVID-19 e nos planos de contingência municipal;
VIII - fornecer todos os equipamentos e materiais necessários aos funcionários e aos próprios gestores das ILPI´s que lidarão com os idosos
acolhidos, como máscaras, luvas, álcool em gel, dispensadores de sabão, lenços de papel, entre outros;
IX - adotar todas as medidas necessárias para higienização das louças e roupas, com a utilização de detergentes próprios para cada um dos
casos. Redobrar os cuidados com a limpeza de maçanetas, portas e áreas de usos comum dos idosos, sempre com material de limpeza
adequado;
X - que se abstenham de abrigar/cadastra novos idosos até que as recomendações do Ministério da Saúde parem de classificar o quadro como
pandemia e que a situação esteja mais controlada no Estado;
XI - comunicar IMEDIATAMENTE à Unidade Básica de Saúde de referência sobre o aparecimento de quaisquer sintomas da doença (febre de
37,8° ou mais e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios: tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 menor que 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz,
tiragem intercostal e dispnéia) no idoso institucionalizado, a fim de seguir as orientações que serão expedidas pelas Secretarias de Saúde
Municipais e Estaduais;
XII - a Secretaria de Saúde Município deverá providenciar o envio de profissionais de saúde para atendimento domiciliar aos idosos
institucionalizados quando necessário, bem como realizar testes nos idosos e profissionais das unidades, quando verificado qualquer caso
suspeito de infecção pelo Coronavírus;
XIII - o idoso que apresentar os sintomas deverá ser retirado do convívio comunitário e os casos suspeitos ou prováveis devem ser notificados ao
MPPI, também de forma imediata, em até 24 horas, pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
"pj.saopedro@mppi.mp.br", as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera suas destinatárias como
pessoalmente CIENTES da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao
Centro de Apoio Operacional De Defesa da Educação E Cidadania (CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde
(CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º,
§1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via email institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 07/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 27 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 22/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 08/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197 da CF de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
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de transmissão interna;
CONSIDERANDO a vulnerabilidade do organismo dos idosos — mais comum à medida que se envelhece — colocando esse grupo no topo das
prioridades dos Poderes Públicos;
CONSIDERANDO que as Instituições de Longa Permanência para Idosos porventura existentes na cidade, em sua grande maioria são
filantrópicas, não dispõem de recurso para compra de insumos necessários à prevenção do COVID-19, e necessitam de orientação do Poder
Público acerca das medidas a serem adotadas para salvaguardar a vida dos idosos ali institucionalizados;
CONSIDERANDO que a gestão e execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) possui um caráter preventivo e
proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance
de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais, sob a perspectiva de incentivar a socialização e a convivência
familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que, no bojo de Procedimentos Administrativos, cabe ao Ministério Público expedir Recomendações para que os gestores
públicos e das ILPI's promovam as medidas necessárias à garantia e ao respeito à Constituição da República e às normas infraconstitucionais,
dentre as quais o Estatuto do Idoso;
CONSIDERANDO a instituição do Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos, garantindo-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, nos termos do seu art. 1º e 2º;
CONSIDERANDO ser obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária;
CONSIDERANDO que, a teor do art. 4º do mencionado Estatuto, nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação,
violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei;
CONSIDERANDO que todo idoso tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares,
quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada (ILPIs);
CONSIDERANDO que, nesse sentido, a assistência integral na modalidade de Instituição de Longa Permanência será prestada quando
verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, ficando a ILPI obrigada a
manter identificação externa visível, sob pena de interdição, além de atender toda a legislação pertinente, conforme art. 37, §§1º e 2º;
CONSIDERANDO as obrigações legais das entidades de atendimento, estatuídas pelo art. 50, dentre elas: II - observar os direitos e as garantias
de que são titulares os idosos; IV - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade; V - oferecer atendimento
personalizado; VIII - proporcionar cuidados à saúde, conforme a necessidade do idoso; XII - comunicar à autoridade competente de saúde toda
ocorrência de idoso portador de doenças infecto-contagiosas;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art. 5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização"; que, de acordo com o artigo 36, §2º, da
Lei nº 8.080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde e assistência social, visando acompanhar e tomar ciência dos
Planos Municipais de Contingência;
CONSIDERANDO a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Pisauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoiso Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), emitiu a Nota Técnica Conjunta Nº
01/2020/CAODEC/CAODS/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
À Senhora FRANCILENE DE SOUSA SILVA FROTA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANTO ANTÔNIO DOS
MILAGRES/PI e à Senhora JAIRANE SANTOS DA SILVA GOMES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que visem:
I - garantia de atendimento preferencial às pessoas idosas (especialmente aquelas acolhidas em Instituições de Longa Permanência para Idosos
- ILPIs) nos hospitais públicos de gestão do Estado e dos municípios, por se tratar de público mais vulnerável à contaminação pelo vírus COVID19;
II - garantia de fornecimento dos insumos necessários para a higiene pessoal dos idosos, limpeza das instalações, proteção individual dos idosos
e colaboradores, além dos equipamentos mínimos para monitorização dos sinais e sintomas de doença, especialmente infecção pelo Coronavírus
(COVID-19);
III - suspensão das atividades dos Centros de Convivência para a Terceira Idade (CCTI's) e/ou realização de atividades em grupos, elo prazo de
30 dias ou até que persistam as medidas de prevenção e combate à pandemia;
IV - restringir as visitas externas, inclusive, dos familiares dos idosos, por 30 (trinta) dias, excetuadas a situações emergenciais e que justifiquem
o contato físico dos idosos com pessoas de fora da ILPI;
V - manter os familiares e responsáveis pelos idosos abrigados informados diariamente, através de telefonemas e outros meios possíveis das
condições de saúde e condições gerais dos idosos;
VI - sempre que possível, proporcionar aos idosos abrigados contatos com seus familiares e responsáveis através de vídeo chamadas,
telefonemas e/ou outras formas similares;
VII - adotar nos quadros dos funcionários das ILPI todas as medidas previstas na Declaração da OMS de Emergência em Saúde Pública de
Página 31

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

importância internacional relativas à infecção pela COVID-19 e nos planos de contingência municipal;
VIII - fornecer todos os equipamentos e materiais necessários aos funcionários e aos próprios gestores das ILPI´s que lidarão com os idosos
acolhidos, como máscaras, luvas, álcool em gel, dispensadores de sabão, lenços de papel, entre outros;
IX - adotar todas as medidas necessárias para higienização das louças e roupas, com a utilização de detergentes próprios para cada um dos
casos. Redobrar os cuidados com a limpeza de maçanetas, portas e áreas de usos comum dos idosos, sempre com material de limpeza
adequado;
X - que se abstenham de abrigar/cadastra novos idosos até que as recomendações do Ministério da Saúde parem de classificar o quadro como
pandemia e que a situação esteja mais controlada no Estado;
XI - comunicar IMEDIATAMENTE à Unidade Básica de Saúde de referência sobre o aparecimento de quaisquer sintomas da doença (febre de
37,8° ou mais e pelo menos um dos sinais ou sintomas respiratórios: tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou
conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 menor que 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz,
tiragem intercostal e dispnéia) no idoso institucionalizado, a fim de seguir as orientações que serão expedidas pelas Secretarias de Saúde
Municipais e Estaduais;
XII - a Secretaria de Saúde Município deverá providenciar o envio de profissionais de saúde para atendimento domiciliar aos idosos
institucionalizados quando necessário, bem como realizar testes nos idosos e profissionais das unidades, quando verificado qualquer caso
suspeito de infecção pelo Coronavírus;
XIII - o idoso que apresentar os sintomas deverá ser retirado do convívio comunitário e os casos suspeitos ou prováveis devem ser notificados ao
MPPI, também de forma imediata, em até 24 horas, pelo profissional de saúde responsável pelo atendimento.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
"pj.saopedro@mppi.mp.br", as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera suas destinatárias como
pessoalmente CIENTES da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do
Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao
Centro de Apoio Operacional De Defesa da Educação E Cidadania (CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde
(CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º,
§1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via email institucional, e aos seus respectivos
destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 08/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 27 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 23/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas de ensino e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de
reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações
preventivas à propagação do coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 estabeleceu nos artigos 10 e 11 a suspensão imediata, por 15 dias, das aulas da rede
pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas instituições de
ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais - PIDESC (art. 11), sendo
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público
adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto
na Lei Nº 11.346/06 que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar;
CONSIDERANDO que o programa de merenda escolar é uma das mais antigas políticas sociais do Brasil, sendo reconhecida tanto como política
educacional, dados os resultados em termos de melhoria cognitiva e redução da evasão escolar; quanto política de saúde, uma vez que a
alimentação na infância apresenta resultados contundentes ao crescimento infantil, desenvolvimento físico e cognitivo da criança;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), emitiu, Comissão da Saúde,
emitiu a Nota Técnica nº 02/2020/CAODEC/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento
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do COVID-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor CANTIDIANO FERREIRA SOARES FILHO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ/PI, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergente,
garanta:
I - A continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem (utilizando-se dos estoques existentes
independentemente da origem financeira) durante o período de suspensão das aulas, em especial àqueles pertencentes às famílias vulneráveis
socialmente, e/ou havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá
ser viabilizada a distribuição na residência do estudante (ou núcleos próximos à residência) ou mediante fornecimento de cartão alimentação ou
congênere, sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo;
II - Que tal distribuição seja realizada de forma a evitar aglomerações e adotando, em qualquer caso, todas as medidas profiláticas
recomendadas pelas autoridades sanitárias para preservação da saúde dos servidores envolvidos e eventuais voluntários, vedando-se a venda
ou a destinação para finalidade diversa dos bens ofertados;
III - Que seja dada ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitam tenham
conhecimento de tal benefício;
IV - Que a Secretaria de Educação realize o controle efetivo da alimentação escolar devidamente entregue, no qual deverá constar o dia, local e
aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento;
V - Que, em relação aos alimentos perecíveis que excederem a quantia distribuída e ainda estejam válidos para consumo, sejam entregues às
famílias dos estudantes de baixa renda e, caso suprida esta demanda, para outras famílias vulneráveis;
VI - Que não seja utilizada tal distribuição para promoção pessoal de agente público, sob pena de reconhecimento de prática de ato de
improbidade administrativa, tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
VII - Que seja realizada licitação ou dispensa de licitação, observando diretrizes legais emergenciais que o caso exige, visando a aquisição dos
insumos necessários para continuidade do fornecimento da alimentação escolar e reposição da alimentação escolar já utilizada que estava em
estoque, para que tão logo se iniciem as atividades escolares não faltem os insumos/produtos necessários;
VIII - Que, na licitação ou dispensa de licitação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da fome de crianças e adolescentes
vulneráveis em razão da pandemia Coronavírus (Covid19), sejam cumpridos os requisitos legais e, quanto à dispensa de licitação, aqueles do art.
26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e art. 4º da Lei nº 13.979/2020;
IX - Caso verificado manifesto sobrepreço nos itens pesquisados e resistência do particular em promover o fornecimento pelo justo e real preço
de mercado, delibere motivadamente quanto à adoção da requisição administrativa, na forma do art. 5º, inciso XXV, da Constituição da
República; art.1.228, § 3º, do Código Civil; e art. 15, inciso III, da Lei no 8.080/1990. Optando-se pela requisição administrativa, sua execução
deve ocorrer em procedimento administrativo próprio, de forma fundamentada e mediante a fixação do justo preço, que deve ser posteriormente
pago ao particular.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
"pj.saopedro@mppi.mp.br", as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - (CACOP), em arquivo
editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n.
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 05/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 27 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 24/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 06/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas de ensino e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de
reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações
preventivas à propagação do coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 estabeleceu nos artigos 10 e 11 a suspensão imediata, por 15 dias, das aulas da rede
Página 33

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas instituições de
ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais - PIDESC (art. 11), sendo
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público
adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto
na Lei Nº 11.346/06 que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar;
CONSIDERANDO que o programa de merenda escolar é uma das mais antigas políticas sociais do Brasil, sendo reconhecida tanto como política
educacional, dados os resultados em termos de melhoria cognitiva e redução da evasão escolar; quanto política de saúde, uma vez que a
alimentação na infância apresenta resultados contundentes ao crescimento infantil, desenvolvimento físico e cognitivo da criança;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), emitiu, Comissão da Saúde,
emitiu a Nota Técnica nº 02/2020/CAODEC/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento
do COVID-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor CLAY REGAZONE GONÇALVES DE SOUSA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AGRICOLÂNDIA/PI, em cumprimento
às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergente, garanta:
I - A continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem (utilizando-se dos estoques existentes
independentemente da origem financeira) durante o período de suspensão das aulas, em especial àqueles pertencentes às famílias vulneráveis
socialmente, e/ou havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá
ser viabilizada a distribuição na residência do estudante (ou núcleos próximos à residência) ou mediante fornecimento de cartão alimentação ou
congênere, sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo;
II - Que tal distribuição seja realizada de forma a evitar aglomerações e adotando, em qualquer caso, todas as medidas profiláticas
recomendadas pelas autoridades sanitárias para preservação da saúde dos servidores envolvidos e eventuais voluntários, vedando-se a venda
ou a destinação para finalidade diversa dos bens ofertados;
III - Que seja dada ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitam tenham
conhecimento de tal benefício;
IV - Que a Secretaria de Educação realize o controle efetivo da alimentação escolar devidamente entregue, no qual deverá constar o dia, local e
aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento;
V - Que, em relação aos alimentos perecíveis que excederem a quantia distribuída e ainda estejam válidos para consumo, sejam entregues às
famílias dos estudantes de baixa renda e, caso suprida esta demanda, para outras famílias vulneráveis;
VI - Que não seja utilizada tal distribuição para promoção pessoal de agente público, sob pena de reconhecimento de prática de ato de
improbidade administrativa, tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
VII - Que seja realizada licitação ou dispensa de licitação, observando diretrizes legais emergenciais que o caso exige, visando a aquisição dos
insumos necessários para continuidade do fornecimento da alimentação escolar e reposição da alimentação escolar já utilizada que estava em
estoque, para que tão logo se iniciem as atividades escolares não faltem os insumos/produtos necessários;
VIII - Que, na licitação ou dispensa de licitação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da fome de crianças e adolescentes
vulneráveis em razão da pandemia Coronavírus (Covid19), sejam cumpridos os requisitos legais e, quanto à dispensa de licitação, aqueles do art.
26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e art. 4º da Lei nº 13.979/2020;
IX - Caso verificado manifesto sobrepreço nos itens pesquisados e resistência do particular em promover o fornecimento pelo justo e real preço
de mercado, delibere motivadamente quanto à adoção da requisição administrativa, na forma do art. 5º, inciso XXV, da Constituição da
República; art.1.228, § 3º, do Código Civil; e art. 15, inciso III, da Lei no 8.080/1990. Optando-se pela requisição administrativa, sua execução
deve ocorrer em procedimento administrativo próprio, de forma fundamentada e mediante a fixação do justo preço, que deve ser posteriormente
pago ao particular.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
"pj.saopedro@mppi.mp.br", as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - (CACOP), em arquivo
editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n.
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 06/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 27 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 25/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
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de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas de ensino e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de
reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações
preventivas à propagação do coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 estabeleceu nos artigos 10 e 11 a suspensão imediata, por 15 dias, das aulas da rede
pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas instituições de
ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais - PIDESC (art. 11), sendo
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público
adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto
na Lei Nº 11.346/06 que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar;
CONSIDERANDO que o programa de merenda escolar é uma das mais antigas políticas sociais do Brasil, sendo reconhecida tanto como política
educacional, dados os resultados em termos de melhoria cognitiva e redução da evasão escolar; quanto política de saúde, uma vez que a
alimentação na infância apresenta resultados contundentes ao crescimento infantil, desenvolvimento físico e cognitivo da criança;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), emitiu, Comissão da Saúde,
emitiu a Nota Técnica nº 02/2020/CAODEC/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento
do COVID-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
À Senhora LUCILEIDE MONTEIRO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ/PI, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergente, garanta:
I - A continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem (utilizando-se dos estoques existentes
independentemente da origem financeira) durante o período de suspensão das aulas, em especial àqueles pertencentes às famílias vulneráveis
socialmente, e/ou havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá
ser viabilizada a distribuição na residência do estudante (ou núcleos próximos à residência) ou mediante fornecimento de cartão alimentação ou
congênere, sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo;
II - Que tal distribuição seja realizada de forma a evitar aglomerações e adotando, em qualquer caso, todas as medidas profiláticas
recomendadas pelas autoridades sanitárias para preservação da saúde dos servidores envolvidos e eventuais voluntários, vedando-se a venda
ou a destinação para finalidade diversa dos bens ofertados;
III - Que seja dada ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitam tenham
conhecimento de tal benefício;
IV - Que a Secretaria de Educação realize o controle efetivo da alimentação escolar devidamente entregue, no qual deverá constar o dia, local e
aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento;
V - Que, em relação aos alimentos perecíveis que excederem a quantia distribuída e ainda estejam válidos para consumo, sejam entregues às
famílias dos estudantes de baixa renda e, caso suprida esta demanda, para outras famílias vulneráveis;
VI - Que não seja utilizada tal distribuição para promoção pessoal de agente público, sob pena de reconhecimento de prática de ato de
improbidade administrativa, tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
VII - Que seja realizada licitação ou dispensa de licitação, observando diretrizes legais emergenciais que o caso exige, visando a aquisição dos
insumos necessários para continuidade do fornecimento da alimentação escolar e reposição da alimentação escolar já utilizada que estava em
estoque, para que tão logo se iniciem as atividades escolares não faltem os insumos/produtos necessários;
VIII - Que, na licitação ou dispensa de licitação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da fome de crianças e adolescentes
vulneráveis em razão da pandemia Coronavírus (Covid19), sejam cumpridos os requisitos legais e, quanto à dispensa de licitação, aqueles do art.
26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e art. 4º da Lei nº 13.979/2020;
IX - Caso verificado manifesto sobrepreço nos itens pesquisados e resistência do particular em promover o fornecimento pelo justo e real preço
de mercado, delibere motivadamente quanto à adoção da requisição administrativa, na forma do art. 5º, inciso XXV, da Constituição da
República; art.1.228, § 3º, do Código Civil; e art. 15, inciso III, da Lei no 8.080/1990. Optando-se pela requisição administrativa, sua execução
deve ocorrer em procedimento administrativo próprio, de forma fundamentada e mediante a fixação do justo preço, que deve ser posteriormente
pago ao particular.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
"pj.saopedro@mppi.mp.br", as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - (CACOP), em arquivo
editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n.
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 07/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 27 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 26/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 08/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
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constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas de ensino e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de
reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações
preventivas à propagação do coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 estabeleceu nos artigos 10 e 11 a suspensão imediata, por 15 dias, das aulas da rede
pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas instituições de
ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que a alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos (art. 25) e pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais - PIDESC (art. 11), sendo
inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público
adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população, como disposto
na Lei Nº 11.346/06 que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar;
CONSIDERANDO que o programa de merenda escolar é uma das mais antigas políticas sociais do Brasil, sendo reconhecida tanto como política
educacional, dados os resultados em termos de melhoria cognitiva e redução da evasão escolar; quanto política de saúde, uma vez que a
alimentação na infância apresenta resultados contundentes ao crescimento infantil, desenvolvimento físico e cognitivo da criança;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), emitiu, Comissão da Saúde,
emitiu a Nota Técnica nº 02/2020/CAODEC/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento
do COVID-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
À Senhora WALKYRIA YSABELA DE SOUSA VILANOVA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTO ANTÔNIO DOS
MILAGRES/PI, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras
com ela convergente, garanta:
I - A continuidade do fornecimento de alimentação escolar a todos os alunos que dela necessitem (utilizando-se dos estoques existentes
independentemente da origem financeira) durante o período de suspensão das aulas, em especial àqueles pertencentes às famílias vulneráveis
socialmente, e/ou havendo suspensão do transporte coletivo e/ou na impossibilidade dos pais ou responsáveis legais retirarem os itens, deverá
ser viabilizada a distribuição na residência do estudante (ou núcleos próximos à residência) ou mediante fornecimento de cartão alimentação ou
congênere, sem prejuízo da substituição por outras estratégias legais a serem implementadas pelo Poder Executivo;
II - Que tal distribuição seja realizada de forma a evitar aglomerações e adotando, em qualquer caso, todas as medidas profiláticas
recomendadas pelas autoridades sanitárias para preservação da saúde dos servidores envolvidos e eventuais voluntários, vedando-se a venda
ou a destinação para finalidade diversa dos bens ofertados;
III - Que seja dada ampla publicidade ao fornecimento da alimentação, de forma a garantir que aqueles que dela necessitam tenham
conhecimento de tal benefício;
IV - Que a Secretaria de Educação realize o controle efetivo da alimentação escolar devidamente entregue, no qual deverá constar o dia, local e
aluno contemplado, a fim de assegurar a regularidade do fornecimento;
V - Que, em relação aos alimentos perecíveis que excederem a quantia distribuída e ainda estejam válidos para consumo, sejam entregues às
famílias dos estudantes de baixa renda e, caso suprida esta demanda, para outras famílias vulneráveis;
VI - Que não seja utilizada tal distribuição para promoção pessoal de agente público, sob pena de reconhecimento de prática de ato de
improbidade administrativa, tipificado no art. 11 da Lei nº 8.429/1992;
VII - Que seja realizada licitação ou dispensa de licitação, observando diretrizes legais emergenciais que o caso exige, visando a aquisição dos
insumos necessários para continuidade do fornecimento da alimentação escolar e reposição da alimentação escolar já utilizada que estava em
estoque, para que tão logo se iniciem as atividades escolares não faltem os insumos/produtos necessários;
VIII - Que, na licitação ou dispensa de licitação de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da fome de crianças e adolescentes
vulneráveis em razão da pandemia Coronavírus (Covid19), sejam cumpridos os requisitos legais e, quanto à dispensa de licitação, aqueles do art.
26, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993 e art. 4º da Lei nº 13.979/2020;
IX - Caso verificado manifesto sobrepreço nos itens pesquisados e resistência do particular em promover o fornecimento pelo justo e real preço
de mercado, delibere motivadamente quanto à adoção da requisição administrativa, na forma do art. 5º, inciso XXV, da Constituição da
República; art.1.228, § 3º, do Código Civil; e art. 15, inciso III, da Lei no 8.080/1990. Optando-se pela requisição administrativa, sua execução
deve ocorrer em procedimento administrativo próprio, de forma fundamentada e mediante a fixação do justo preço, que deve ser posteriormente
pago ao particular.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
"pj.saopedro@mppi.mp.br", as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
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(CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - (CACOP), em arquivo
editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n.
001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 08/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 27 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 27/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197 da CF de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Assistência Social, nos termos do art. 203 da Constituição, será prestada a quem dela necessitar, independente de
contribuição à seguridade social, tendo como objetivo precípuo a proteção à familia, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
CONSIDERANDO que a Assistência Social no Brasil tem papel fundamental na proteção social, na ampliação do bem-estar e nas medidas de
cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável, de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde - SUS;
CONSIDERANDO que o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), porta de entrada da Assistência Social, enquanto órgão público
municipal deve obediência aos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37 do ECA: Moralidade, Legalidade,
Impessoalidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei nº 8.080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 10.282/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais, o qual elenca no art. 3º, inciso II, a assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade como
serviço público essencial, sendo, portanto, indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus (COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o Ministério da Cidadania editou a Portaria nº 337/2020, dispondo acerca de medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
CONSIDERANDO que a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito do estados, municípios e Distrito Federal
deverá ser assegurada, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
CONSIDERANDO a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia, e as medidas adotadas no
âmbito de estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a importância de o Estado brasileiro
garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a
integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o art. 3º, inciso I, da citada Portaria n. 337/2020, determina que os órgãos gestores da política de assistência social dos
estados, municípios e Distrito Federal, deverão adotar o regime de trabalho em turnos de revezamento, de molde a prevenir e reduzir o risco de
transmissão do Covid-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor JOSÉ MARIA RIBEIRO DE AQUINO JÚNIOR, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO PIAUÍ/PI, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e as determinações do Decreto n. 10.282/2020 e da Portaria do
Ministério da Cidadania n. 337/2020, acima referidas e outras com ela convergentes, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
REGULAMENTE imediatamente o horário de funcionamento do órgãos componentes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS),
no período de pandemia do COVID - 19, com o PRONTO REESTABELECIMENTO da oferta dos serviços, programas e benefícios
socioassistenciais no âmbito municipal àqueles que necessitarem, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde
dos usuários e profissionais do SUAS, nos seguintes termos:
I - Funcionamento em regime de jornada em turnos de revezamento, em que se promova melhor distribuição da força de trabalho com o objetivo
de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho, devendo a Secretaria de Assistência Social estabelecer escala de
funcionamento das atividades, de molde que seus os servidores empreendam fiel cumprimento;
II - Adoção de medidas de segurança para os profissionais do SUAS com a disponibilização de materiais de higiene e Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s), recomendados pelo Ministério da Saúde, afastamento ou colocação em teletrabalho dos grupos de risco, devendo ser
fornecido, pelo Município, materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos servidores da Secretaria de Assistência Social e do CRAS de São
Pedro do Piauí, bem como aos funcionários que prestam apoio aos citados órgãos, como motoristas, digitadores etc., como forma de prevenção e
transmissão da COVID-19;
III - Observância no âmbito dos equipamentos e serviços socioassistenciais das orientações do Ministério da Saúde com relação ao cuidado e
prevenção da transmissão nos termos da Cartilha do Ministério da Saúde "Tem dúvidas sobre o Corona Vírus" disponível no link h t t p s : / / c o r o n a v i r u s . s a u d e . g o v . b r /
o u
n o
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wpcontent/uploads/2020/03/Informacoes_Coronavirus_Minist%C3%A9rio_da_Saude.pdf, em especial nos
Serviços de Acolhimentos, no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias e no Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
IV - Flexibilização das atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e dos Centros
Especializados de Assistência Social - CREAS, com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos;
V - Intensificação das atividades de: a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da transmissão, conforme
orientações do Ministério da Saúde; b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e usuários do SUAS acerca das
estratégias e procedimentos que serão adotados para assegurar as ofertas essenciais; e c) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de
ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos,
gestantes e lactantes, visando assegurar a sua proteção;
VI - Organização da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os
atendimentos individualizados graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;
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VII - Realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e constantemente limpos, atentando para a garantia de sigilo e
privacidade do atendimento, ainda que se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, tendas etc.; e
VIII - Suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre outras atividades coletivas ou, não sendo possível a
suspensão parcial ou total das atividades coletivas no âmbito dos equipamentos socioassistenciais, a recomendação de ser manter a distância
de, no mínimo, 1 (um) metro entre os presentes e realizar as atividades em ambientes arejados.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
pj.saopedro@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude
(CAODIJ) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) nº 05/2020,
ante a urgência da situação, bem como no mural dessa PJSP, quando possível, para ampla publicidade.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 28/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 06/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197 da CF de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Assistência Social, nos termos do art. 203 da Constituição, será prestada a quem dela necessitar, independente de
contribuição à seguridade social, tendo como objetivo precípuo a proteção à familia, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
CONSIDERANDO que a Assistência Social no Brasil tem papel fundamental na proteção social, na ampliação do bem-estar e nas medidas de
cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável, de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde - SUS;
CONSIDERANDO que o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), porta de entrada da Assistência Social, enquanto órgão público
municipal deve obediência aos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37 do ECA: Moralidade, Legalidade,
Impessoalidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei nº 8.080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 10.282/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais, o qual elenca no art. 3º, inciso II, a assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade como
serviço público essencial, sendo, portanto, indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus (COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o Ministério da Cidadania editou a Portaria nº 337/2020, dispondo acerca de medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
CONSIDERANDO que a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito do estados, municípios e Distrito Federal
deverá ser assegurada, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
CONSIDERANDO a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia, e as medidas adotadas no
âmbito de estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a importância de o Estado brasileiro
garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a
integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o art. 3º, inciso I, da citada Portaria n. 337/2020, determina que os órgãos gestores da política de assistência social dos
estados, municípios e Distrito Federal, deverão adotar o regime de trabalho em turnos de revezamento, de molde a prevenir e reduzir o risco de
transmissão do Covid-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor WALTER RIBEIRO ALENCAR, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE AGRICOLÂNDIA/PI, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas e as determinações do Decreto n. 10.282/2020 e da Portaria do Ministério da Cidadania n. 337/2020,
acima referidas e outras com ela convergentes, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, REGULAMENTE imediatamente o horário de
funcionamento do órgãos componentes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no período de pandemia do COVID - 19, com o
PRONTO REESTABELECIMENTO da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito municipal àqueles que
necessitarem, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS, nos seguintes
termos:
I - Funcionamento em regime de jornada em turnos de revezamento, em que se promova melhor distribuição da força de trabalho com o objetivo
de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho, devendo a Secretaria de Assistência Social estabelecer escala de
funcionamento das atividades, de molde que seus os servidores empreendam fiel cumprimento;
II - Adoção de medidas de segurança para os profissionais do SUAS com a disponibilização de materiais de higiene e Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s), recomendados pelo Ministério da Saúde, afastamento ou colocação em teletrabalho dos grupos de risco, devendo ser
fornecido, pelo Município, materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos servidores da Secretaria de Assistência Social e do CRAS de
Agricolândia, bem como aos funcionários que prestam apoio aos citados órgãos, como motoristas, digitadores etc., como forma de prevenção e
transmissão da COVID-19;
III - Observância no âmbito dos equipamentos e serviços socioassistenciais das orientações do Ministério da Saúde com relação ao cuidado e
prevenção da transmissão nos termos da Cartilha do Ministério da Saúde "Tem dúvidas sobre o Corona Vírus" disponível no link Página 38
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h t t p s : / / c o r o n a v i r u s . s a u d e . g o v . b r /
o u
n o
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wpcontent/uploads/2020/03/Informacoes_Coronavirus_Minist%C3%A9rio_da_Saude.pdf, em especial nos
Serviços de Acolhimentos, no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias e no Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
IV - Flexibilização das atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e dos Centros
Especializados de Assistência Social - CREAS, com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos;
V - Intensificação das atividades de: a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da transmissão, conforme
orientações do Ministério da Saúde; b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e usuários do SUAS acerca das
estratégias e procedimentos que serão adotados para assegurar as ofertas essenciais; e c) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de
ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos,
gestantes e lactantes, visando assegurar a sua proteção;
VI - Organização da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os
atendimentos individualizados graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;
VII - Realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e constantemente limpos, atentando para a garantia de sigilo e
privacidade do atendimento, ainda que se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, tendas etc.; e
VIII - Suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre outras atividades coletivas ou, não sendo possível a
suspensão parcial ou total das atividades coletivas no âmbito dos equipamentos socioassistenciais, a recomendação de ser manter a distância
de, no mínimo, 1 (um) metro entre os presentes e realizar as atividades em ambientes arejados.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
pj.saopedro@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude
(CAODIJ) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) nº 06/2020,
ante a urgência da situação, bem como no mural dessa PJSP, quando possível, para ampla publicidade.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 29/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197 da CF de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Assistência Social, nos termos do art. 203 da Constituição, será prestada a quem dela necessitar, independente de
contribuição à seguridade social, tendo como objetivo precípuo a proteção à familia, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
CONSIDERANDO que a Assistência Social no Brasil tem papel fundamental na proteção social, na ampliação do bem-estar e nas medidas de
cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável, de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde - SUS;
CONSIDERANDO que o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), porta de entrada da Assistência Social, enquanto órgão público
municipal deve obediência aos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37 do ECA: Moralidade, Legalidade,
Impessoalidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei nº 8.080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 10.282/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais, o qual elenca no art. 3º, inciso II, a assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade como
serviço público essencial, sendo, portanto, indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus (COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o Ministério da Cidadania editou a Portaria nº 337/2020, dispondo acerca de medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
CONSIDERANDO que a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito do estados, municípios e Distrito Federal
deverá ser assegurada, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
CONSIDERANDO a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia, e as medidas adotadas no
âmbito de estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a importância de o Estado brasileiro
garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a
integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o art. 3º, inciso I, da citada Portaria n. 337/2020, determina que os órgãos gestores da política de assistência social dos
estados, municípios e Distrito Federal, deverão adotar o regime de trabalho em turnos de revezamento, de molde a prevenir e reduzir o risco de
transmissão do Covid-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor JÚNIOR RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ/PI, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas e as determinações do Decreto n. 10.282/2020 e da Portaria do Ministério da Cidadania n. 337/2020,
acima referidas e outras com ela convergentes, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, REGULAMENTE imediatamente o horário de
funcionamento do órgãos componentes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no período de pandemia do COVID - 19, com o
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PRONTO REESTABELECIMENTO da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito municipal àqueles que
necessitarem, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS, nos seguintes
termos:
I - Funcionamento em regime de jornada em turnos de revezamento, em que se promova melhor distribuição da força de trabalho com o objetivo
de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho, devendo a Secretaria de Assistência Social estabelecer escala de
funcionamento das atividades, de molde que seus os servidores empreendam fiel cumprimento;
II - Adoção de medidas de segurança para os profissionais do SUAS com a disponibilização de materiais de higiene e Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s), recomendados pelo Ministério da Saúde, afastamento ou colocação em teletrabalho dos grupos de risco, devendo ser
fornecido, pelo Município, materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos servidores da Secretaria de Assistência Social e do CRAS de São
Gonçalo do Piauí, bem como aos funcionários que prestam apoio aos citados órgãos, como motoristas, digitadores etc., como forma de
prevenção e transmissão da COVID-19;
III - Observância no âmbito dos equipamentos e serviços socioassistenciais das orientações do Ministério da Saúde com relação ao cuidado e
prevenção da transmissão nos termos da Cartilha do Ministério da Saúde "Tem dúvidas sobre o Corona Vírus" disponível no link h t t p s : / / c o r o n a v i r u s . s a u d e . g o v . b r /
o u
n o
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wpcontent/uploads/2020/03/Informacoes_Coronavirus_Minist%C3%A9rio_da_Saude.pdf, em especial nos
Serviços de Acolhimentos, no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias e no Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
IV - Flexibilização das atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e dos Centros
Especializados de Assistência Social - CREAS, com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos;
V - Intensificação das atividades de: a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da transmissão, conforme
orientações do Ministério da Saúde; b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e usuários do SUAS acerca das
estratégias e procedimentos que serão adotados para assegurar as ofertas essenciais; e c) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de
ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos,
gestantes e lactantes, visando assegurar a sua proteção;
VI - Organização da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os
atendimentos individualizados graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;
VII - Realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e constantemente limpos, atentando para a garantia de sigilo e
privacidade do atendimento, ainda que se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, tendas etc.; e
VIII - Suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre outras atividades coletivas ou, não sendo possível a
suspensão parcial ou total das atividades coletivas no âmbito dos equipamentos socioassistenciais, a recomendação de ser manter a distância
de, no mínimo, 1 (um) metro entre os presentes e realizar as atividades em ambientes arejados.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
pj.saopedro@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude
(CAODIJ) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) nº 07/2020,
ante a urgência da situação, bem como no mural dessa PJSP, quando possível, para ampla publicidade.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 30/2020
Referente ao Processo Administrativo Nº 08/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197 da CF de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Assistência Social, nos termos do art. 203 da Constituição, será prestada a quem dela necessitar, independente de
contribuição à seguridade social, tendo como objetivo precípuo a proteção à familia, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
CONSIDERANDO que a Assistência Social no Brasil tem papel fundamental na proteção social, na ampliação do bem-estar e nas medidas de
cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável, de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde - SUS;
CONSIDERANDO que o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), porta de entrada da Assistência Social, enquanto órgão público
municipal deve obediência aos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37 do ECA: Moralidade, Legalidade,
Impessoalidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei nº 8.080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO as disposições do Decreto nº 10.282/2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais, o qual elenca no art. 3º, inciso II, a assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade como
serviço público essencial, sendo, portanto, indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus (COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o Ministério da Cidadania editou a Portaria nº 337/2020, dispondo acerca de medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do, COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
CONSIDERANDO que a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito do estados, municípios e Distrito Federal
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deverá ser assegurada, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
CONSIDERANDO a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia, e as medidas adotadas no
âmbito de estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a importância de o Estado brasileiro
garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a
integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o art. 3º, inciso I, da citada Portaria n. 337/2020, determina que os órgãos gestores da política de assistência social dos
estados, municípios e Distrito Federal, deverão adotar o regime de trabalho em turnos de revezamento, de molde a prevenir e reduzir o risco de
transmissão do Covid-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor ADALBERTO GOMES FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES/PI, em cumprimento
às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e as determinações do Decreto n. 10.282/2020 e da Portaria do Ministério da
Cidadania n. 337/2020, acima referidas e outras com ela convergentes, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, REGULAMENTE
imediatamente o horário de funcionamento do órgãos componentes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no período de
pandemia do COVID - 19, com o PRONTO REESTABELECIMENTO da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no
âmbito municipal àqueles que necessitarem, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e
profissionais do SUAS, nos seguintes termos:
I - Funcionamento em regime de jornada em turnos de revezamento, em que se promova melhor distribuição da força de trabalho com o objetivo
de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho, devendo a Secretaria de Assistência Social estabelecer escala de
funcionamento das atividades, de molde que seus os servidores empreendam fiel cumprimento;
II - Adoção de medidas de segurança para os profissionais do SUAS com a disponibilização de materiais de higiene e Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s), recomendados pelo Ministério da Saúde, afastamento ou colocação em teletrabalho dos grupos de risco, devendo ser
fornecido, pelo Município, materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos servidores da Secretaria de Assistência Social e do CRAS de Santo
Antônio dos Milagres, bem como aos funcionários que prestam apoio aos citados órgãos, como motoristas, digitadores etc., como forma de
prevenção e transmissão da COVID-19;
III - Observância no âmbito dos equipamentos e serviços socioassistenciais das orientações do Ministério da Saúde com relação ao cuidado e
prevenção da transmissão nos termos da Cartilha do Ministério da Saúde "Tem dúvidas sobre o Corona Vírus" disponível no link h t t p s : / / c o r o n a v i r u s . s a u d e . g o v . b r /
o u
n o
http://blog.mds.gov.br/redesuas/wpcontent/uploads/2020/03/Informacoes_Coronavirus_Minist%C3%A9rio_da_Saude.pdf, em especial nos
Serviços de Acolhimentos, no Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias e no Serviço
Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
IV - Flexibilização das atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e dos Centros
Especializados de Assistência Social - CREAS, com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos;
V - Intensificação das atividades de: a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da transmissão, conforme
orientações do Ministério da Saúde; b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e usuários do SUAS acerca das
estratégias e procedimentos que serão adotados para assegurar as ofertas essenciais; e c) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de
ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos,
gestantes e lactantes, visando assegurar a sua proteção;
VI - Organização da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os
atendimentos individualizados graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;
VII - Realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e constantemente limpos, atentando para a garantia de sigilo e
privacidade do atendimento, ainda que se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, tendas etc.; e
VIII - Suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre outras atividades coletivas ou, não sendo possível a
suspensão parcial ou total das atividades coletivas no âmbito dos equipamentos socioassistenciais, a recomendação de ser manter a distância
de, no mínimo, 1 (um) metro entre os presentes e realizar as atividades em ambientes arejados.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí/PI, pelo e-mail
pj.saopedro@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao
final do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude
(CAODIJ) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) nº 08/2020,
ante a urgência da situação, bem como no mural dessa PJSP, quando possível, para ampla publicidade.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Pedro do Piauí(PI), 31 de março de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 31/2020
Processo Administrativo nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal estatui que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o art. 200 da Constituição Federal determina que "ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador";
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a alínea "b" do inciso IV do art. 18 da referida Lei elenca a vigilância sanitária dentre os serviços de incumbência da
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS);
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CONSIDERANDO que o inciso I do § 1º do art. 6º da aludida Lei nº 8.080/90 conceitua vigilância sanitária como "um conjunto de ações capaz
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da
prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde";
CONSIDERANDO a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os
procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem
prévia autorização da Anvisa e dá outras providências;
CONSIDERANDO que para fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais as empresas devem possuir
Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária, além de outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para fabricação e
armazenamento de substância inflamável;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 2/2020/SEI/DIRE3/ANVISA que traça orientações gerais sobre a doação de álcool 70%;
CONSIDERANDO que, de acordo com o § 1º-B, do art. 273, do Código Penal, é conduta típica quem importa, vende, expõe à venda, tem em
depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produtos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância
sanitária competente; em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; sem as características de identidade e
qualidade admitidas para a sua comercialização; com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; de procedência ignorada; e
adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, com pena de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 274 do Código Penal tipifica a conduta de empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento,
gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela
legislação sanitária, com pena de reclusão que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 276 do Código Penal criminaliza a conduta de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer
forma, entregar a consumo produto nas condições do art. 274 retromencionado, com pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão;
CONSIDERANDO que é crime tipificado no art. 278 do Código Penal fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de
qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, cuja pena
varia de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa;
CONSIDERANDO que os crimes acima declinados têm como bem jurídico tutelado a saúde pública;
CONSIDERANDO que a Vigilância Sanitária no exercício de suas funções tem o poder-dever, no exercício do poder de polícia administrativo,
desde que amparado no Código de Postura do respectivo município, apreender produtos e matéria-prima que se encontram em desacordo com a
legislação sanitária.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo Agente Ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR ao município de São Pedro do Piauí, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de
natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que, ao fiscalizar empresas ou pessoas físicas que decidam fabricar
temporariamente preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da Anvisa a Resolução de Diretoria
Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, observe os seguintes critérios:
Apenas as empresas que se enquadram nas categorias de fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos foram autorizadas à
produção excepcional destes produtos nos termos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
As empresas produtoras devem possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelos órgãos de saúde
competentes, bem como as demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para a fabricação e armazenamento de substância
inflamável, conforme determina o parágrafo único do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
Às empresas fabricantes de medicamentos somente é permitida, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação e a comercialização das
seguintes preparações antissépticas ou sanitizantes: álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool gel, álcool isopropilico
glicerinado 75% e digliconato de clorexetina 0,5%, por força do art. 3º da aludida Resolução;
Às empresas fabricantes de cosméticos e saneantes somente são autorizadas a fabricar e comercializar sem prévia autorização da Anvisa o
álcool 70% nas suas diversas formas de apresentação, de acordo com o art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia
Brasileira, ressalvada a possibilidade de substituição de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes indisponíveis por insumos que tenham a
mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade no produto, de acordo com o art. 5º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
As matérias-primas devem possuir padrão de qualidade para uso humano, de acordo com o art. 6º da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 350/2020;
Para fins de doação pública dos produtos mencionados nos itens 3 e 4, é permitido aos fabricantes receber doações de matéria-prima, desde que
atendidos os requisitos técnicos de qualidade e segurança definidos pela fabricante do produto acabado, na conformidade do art. 7º da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
O prazo de validade das preparações produzidas de acordo com a RDC nº 350/2020 não pode ser superior a 180 (cento e oitenta) dias e deve
ser fixado com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura científica de acordo com o art. 8º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
Devem ser obedecidos os critérios técnicos de qualidade estabelecidos nas demais Resoluções da Anvisa para a fabricação e comercialização
dos produtos mencionados, conforme disciplina a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 em seu art. 9º;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ RECOMENDA, ainda, que seja realizada a APREENSÃO DOS PRODUTOS E DA MATÉRIAPRIMA de empresas ou pessoas físicas que estejam atuando em desacordo com as normas da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
350/2020 ou que não atendam aos critérios de qualidade previstos no referido ato administrativo, conforme autorização do Código de Posturas
local.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário dos Municípios, no diário eletrônico do Ministério Público, bem como
se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde eaos respectivos
destinatários.
São Pedro do Piauí, 1º de abril de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 32/2020
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Processo Administrativo nº 06/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal estatui que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o art. 200 da Constituição Federal determina que "ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador";
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a alínea "b" do inciso IV do art. 18 da referida Lei elenca a vigilância sanitária dentre os serviços de incumbência da
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o inciso I do § 1º do art. 6º da aludida Lei nº 8.080/90 conceitua vigilância sanitária como "um conjunto de ações capaz
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da
prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde";
CONSIDERANDO a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os
procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem
prévia autorização da Anvisa e dá outras providências;
CONSIDERANDO que para fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais as empresas devem possuir
Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária, além de outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para fabricação e
armazenamento de substância inflamável;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 2/2020/SEI/DIRE3/ANVISA que traça orientações gerais sobre a doação de álcool 70%;
CONSIDERANDO que, de acordo com o § 1º-B, do art. 273, do Código Penal, é conduta típica quem importa, vende, expõe à venda, tem em
depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produtos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância
sanitária competente; em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; sem as características de identidade e
qualidade admitidas para a sua comercialização; com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; de procedência ignorada; e
adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, com pena de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 274 do Código Penal tipifica a conduta de empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento,
gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela
legislação sanitária, com pena de reclusão que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 276 do Código Penal criminaliza a conduta de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer
forma, entregar a consumo produto nas condições do art. 274 retromencionado, com pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão;
CONSIDERANDO que é crime tipificado no art. 278 do Código Penal fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de
qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, cuja pena
varia de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa;
CONSIDERANDO que os crimes acima declinados têm como bem jurídico tutelado a saúde pública;
CONSIDERANDO que a Vigilância Sanitária no exercício de suas funções tem o poder-dever, no exercício do poder de polícia administrativo,
desde que amparado no Código de Postura do respectivo município, apreender produtos e matéria-prima que se encontram em desacordo com a
legislação sanitária.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo Agente Ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR ao município de Agricolândia, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza
sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que, ao fiscalizar empresas ou pessoas físicas que decidam fabricar
temporariamente preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da Anvisa a Resolução de Diretoria
Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, observe os seguintes critérios:
Apenas as empresas que se enquadram nas categorias de fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos foram autorizadas à
produção excepcional destes produtos nos termos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
As empresas produtoras devem possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelos órgãos de saúde
competentes, bem como as demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para a fabricação e armazenamento de substância
inflamável, conforme determina o parágrafo único do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
Às empresas fabricantes de medicamentos somente é permitida, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação e a comercialização das
seguintes preparações antissépticas ou sanitizantes: álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool gel, álcool isopropilico
glicerinado 75% e digliconato de clorexetina 0,5%, por força do art. 3º da aludida Resolução;
Às empresas fabricantes de cosméticos e saneantes somente são autorizadas a fabricar e comercializar sem prévia autorização da Anvisa o
álcool 70% nas suas diversas formas de apresentação, de acordo com o art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia
Brasileira, ressalvada a possibilidade de substituição de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes indisponíveis por insumos que tenham a
mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade no produto, de acordo com o art. 5º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
As matérias-primas devem possuir padrão de qualidade para uso humano, de acordo com o art. 6º da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 350/2020;
Para fins de doação pública dos produtos mencionados nos itens 3 e 4, é permitido aos fabricantes receber doações de matéria-prima, desde que
atendidos os requisitos técnicos de qualidade e segurança definidos pela fabricante do produto acabado, na conformidade do art. 7º da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
O prazo de validade das preparações produzidas de acordo com a RDC nº 350/2020 não pode ser superior a 180 (cento e oitenta) dias e deve
ser fixado com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura científica de acordo com o art. 8º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
Devem ser obedecidos os critérios técnicos de qualidade estabelecidos nas demais Resoluções da Anvisa para a fabricação e comercialização
dos produtos mencionados, conforme disciplina a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 em seu art. 9º;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ RECOMENDA, ainda, que seja realizada a APREENSÃO DOS PRODUTOS E DA MATÉRIAPRIMA de empresas ou pessoas físicas que estejam atuando em desacordo com as normas da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
350/2020 ou que não atendam aos critérios de qualidade previstos no referido ato administrativo, conforme autorização do Código de Posturas
local.
Página 43

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário dos Municípios, no diário eletrônico do Ministério Público, bem como
se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde eaos respectivos
destinatários.
São Pedro do Piauí, 1º de abril de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 33/2020
Processo Administrativo nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal estatui que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o art. 200 da Constituição Federal determina que "ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador";
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a alínea "b" do inciso IV do art. 18 da referida Lei elenca a vigilância sanitária dentre os serviços de incumbência da
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o inciso I do § 1º do art. 6º da aludida Lei nº 8.080/90 conceitua vigilância sanitária como "um conjunto de ações capaz
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da
prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde";
CONSIDERANDO a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os
procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem
prévia autorização da Anvisa e dá outras providências;
CONSIDERANDO que para fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais as empresas devem possuir
Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária, além de outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para fabricação e
armazenamento de substância inflamável;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 2/2020/SEI/DIRE3/ANVISA que traça orientações gerais sobre a doação de álcool 70%;
CONSIDERANDO que, de acordo com o § 1º-B, do art. 273, do Código Penal, é conduta típica quem importa, vende, expõe à venda, tem em
depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produtos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância
sanitária competente; em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; sem as características de identidade e
qualidade admitidas para a sua comercialização; com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; de procedência ignorada; e
adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, com pena de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 274 do Código Penal tipifica a conduta de empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento,
gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela
legislação sanitária, com pena de reclusão que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 276 do Código Penal criminaliza a conduta de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer
forma, entregar a consumo produto nas condições do art. 274 retromencionado, com pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão;
CONSIDERANDO que é crime tipificado no art. 278 do Código Penal fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de
qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, cuja pena
varia de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa;
CONSIDERANDO que os crimes acima declinados têm como bem jurídico tutelado a saúde pública;
CONSIDERANDO que a Vigilância Sanitária no exercício de suas funções tem o poder-dever, no exercício do poder de polícia administrativo,
desde que amparado no Código de Postura do respectivo município, apreender produtos e matéria-prima que se encontram em desacordo com a
legislação sanitária.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo Agente Ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR ao município de São Gonçalo do Piauí, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de
natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que, ao fiscalizar empresas ou pessoas físicas que decidam fabricar
temporariamente preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da Anvisa a Resolução de Diretoria
Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, observe os seguintes critérios:
Apenas as empresas que se enquadram nas categorias de fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos foram autorizadas à
produção excepcional destes produtos nos termos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
As empresas produtoras devem possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelos órgãos de saúde
competentes, bem como as demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para a fabricação e armazenamento de substância
inflamável, conforme determina o parágrafo único do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
Às empresas fabricantes de medicamentos somente é permitida, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação e a comercialização das
seguintes preparações antissépticas ou sanitizantes: álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool gel, álcool isopropilico
glicerinado 75% e digliconato de clorexetina 0,5%, por força do art. 3º da aludida Resolução;
Às empresas fabricantes de cosméticos e saneantes somente são autorizadas a fabricar e comercializar sem prévia autorização da Anvisa o
álcool 70% nas suas diversas formas de apresentação, de acordo com o art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia
Brasileira, ressalvada a possibilidade de substituição de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes indisponíveis por insumos que tenham a
mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade no produto, de acordo com o art. 5º da Resolução de Diretoria
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Colegiada - RDC nº 350/2020;
As matérias-primas devem possuir padrão de qualidade para uso humano, de acordo com o art. 6º da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 350/2020;
Para fins de doação pública dos produtos mencionados nos itens 3 e 4, é permitido aos fabricantes receber doações de matéria-prima, desde que
atendidos os requisitos técnicos de qualidade e segurança definidos pela fabricante do produto acabado, na conformidade do art. 7º da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
O prazo de validade das preparações produzidas de acordo com a RDC nº 350/2020 não pode ser superior a 180 (cento e oitenta) dias e deve
ser fixado com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura científica de acordo com o art. 8º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
Devem ser obedecidos os critérios técnicos de qualidade estabelecidos nas demais Resoluções da Anvisa para a fabricação e comercialização
dos produtos mencionados, conforme disciplina a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 em seu art. 9º;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ RECOMENDA, ainda, que seja realizada a APREENSÃO DOS PRODUTOS E DA MATÉRIAPRIMA de empresas ou pessoas físicas que estejam atuando em desacordo com as normas da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
350/2020 ou que não atendam aos critérios de qualidade previstos no referido ato administrativo, conforme autorização do Código de Posturas
local.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário dos Municípios, no diário eletrônico do Ministério Público, bem como
se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde eaos respectivos
destinatários.
São Pedro do Piauí, 1º de abril de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 34/2020
Processo Administrativo nº 08/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal estatui que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o art. 200 da Constituição Federal determina que "ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador";
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a alínea "b" do inciso IV do art. 18 da referida Lei elenca a vigilância sanitária dentre os serviços de incumbência da
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o inciso I do § 1º do art. 6º da aludida Lei nº 8.080/90 conceitua vigilância sanitária como "um conjunto de ações capaz
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da
prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde";
CONSIDERANDO a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os
procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem
prévia autorização da Anvisa e dá outras providências;
CONSIDERANDO que para fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais as empresas devem possuir
Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária, além de outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para fabricação e
armazenamento de substância inflamável;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 2/2020/SEI/DIRE3/ANVISA que traça orientações gerais sobre a doação de álcool 70%;
CONSIDERANDO que, de acordo com o § 1º-B, do art. 273, do Código Penal, é conduta típica quem importa, vende, expõe à venda, tem em
depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produtos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância
sanitária competente; em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; sem as características de identidade e
qualidade admitidas para a sua comercialização; com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; de procedência ignorada; e
adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, com pena de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 274 do Código Penal tipifica a conduta de empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento,
gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela
legislação sanitária, com pena de reclusão que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 276 do Código Penal criminaliza a conduta de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer
forma, entregar a consumo produto nas condições do art. 274 retromencionado, com pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão;
CONSIDERANDO que é crime tipificado no art. 278 do Código Penal fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de
qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, cuja pena
varia de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa;
CONSIDERANDO que os crimes acima declinados têm como bem jurídico tutelado a saúde pública;
CONSIDERANDO que a Vigilância Sanitária no exercício de suas funções tem o poder-dever, no exercício do poder de polícia administrativo,
desde que amparado no Código de Postura do respectivo município, apreender produtos e matéria-prima que se encontram em desacordo com a
legislação sanitária.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo Agente Ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR ao município de Santo Antônio dos Milagres, em cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas
e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que, ao fiscalizar empresas ou pessoas físicas que decidam fabricar
Página 45

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

temporariamente preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da Anvisa a Resolução de Diretoria
Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, observe os seguintes critérios:
Apenas as empresas que se enquadram nas categorias de fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos foram autorizadas à
produção excepcional destes produtos nos termos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
As empresas produtoras devem possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelos órgãos de saúde
competentes, bem como as demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para a fabricação e armazenamento de substância
inflamável, conforme determina o parágrafo único do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
Às empresas fabricantes de medicamentos somente é permitida, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação e a comercialização das
seguintes preparações antissépticas ou sanitizantes: álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool gel, álcool isopropilico
glicerinado 75% e digliconato de clorexetina 0,5%, por força do art. 3º da aludida Resolução;
Às empresas fabricantes de cosméticos e saneantes somente são autorizadas a fabricar e comercializar sem prévia autorização da Anvisa o
álcool 70% nas suas diversas formas de apresentação, de acordo com o art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia
Brasileira, ressalvada a possibilidade de substituição de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes indisponíveis por insumos que tenham a
mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade no produto, de acordo com o art. 5º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
As matérias-primas devem possuir padrão de qualidade para uso humano, de acordo com o art. 6º da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 350/2020;
Para fins de doação pública dos produtos mencionados nos itens 3 e 4, é permitido aos fabricantes receber doações de matéria-prima, desde que
atendidos os requisitos técnicos de qualidade e segurança definidos pela fabricante do produto acabado, na conformidade do art. 7º da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
O prazo de validade das preparações produzidas de acordo com a RDC nº 350/2020 não pode ser superior a 180 (cento e oitenta) dias e deve
ser fixado com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura científica de acordo com o art. 8º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
Devem ser obedecidos os critérios técnicos de qualidade estabelecidos nas demais Resoluções da Anvisa para a fabricação e comercialização
dos produtos mencionados, conforme disciplina a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 em seu art. 9º;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ RECOMENDA, ainda, que seja realizada a APREENSÃO DOS PRODUTOS E DA MATÉRIAPRIMA de empresas ou pessoas físicas que estejam atuando em desacordo com as normas da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
350/2020 ou que não atendam aos critérios de qualidade previstos no referido ato administrativo, conforme autorização do Código de Posturas
local.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, pelo e-mail "pj.saopedro@mppi.mp.br" as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário dos Municípios, no diário eletrônico do Ministério Público, bem como
se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde eaos respectivos
destinatários.
São Pedro do Piauí, 1º de abril de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 35/2020
Processo Administrativo nº 05/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 18.895/2020 declara estado de calamidade pública em todo o território piauiense, em razão da
pandemia causada pelo COVID 19;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 18.901 determina a suspensão de todas as atividades em bares, restaurantes, cinemas, clubes,
academias, casas de espetáculo e clínicas de estética; das atividades de saúde bucal/odontológica, públicas e privadas, exceto aquelas
relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência; de eventos esportivos; das atividades comerciais em shopping centers;
CONSIDERANDO, ainda, que o Decreto Estadual nº 18.902, no seu Art. 1º determina que ficam suspensas todas as atividades comerciais e de
prestação de serviços no âmbito do Estado do Piauí, ficando ressalvadas apenas as atividades elencadas no parágrafo primeiro;
CONSIDERANDO o noticiado descumprimento, pelo comércio local do município de São Pedro do Piauí, das disposições contidas nos Decretos
Estaduais nº(s) 18.901, 18.902 e 18.913, estando em pleno funcionamento estabelecimentos relacionados a atividades não essenciais, não
contidas no rol de serviços excepcionados pelos Decretos acima referidos, encontrando-se abertos, inclusive, bares e restaurantes;
CONSIDERANDO que o funcionamento dos bares e restaurantes, bem como dos estabelecimentos comerciais relacionados a atividades não
excepcionadas, infringe os Decretos referidos, comprometendo a saúde dos trabalhadores e dos demais cidadãos;
CONSIDERANDO que o descumprimento das medidas elencadas nos Decretos poderá acarretar a responsabilização pelos crimes de
infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP) e desobediência (art. 330, CP);
CONSIDERANDO que compete, também, à Polícia Militar do Estado do Piauí a fiscalização do cumprimento das determinações do
Poder Público que visam à prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo Agente Ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR ao Comandante da Polícia Militar de São Pedro do Piauí que intensifique a fiscalização sobre o comércio local,
observando as disposições constantes dos Decretos Estaduais 18.901, 18.902 e 18.913, devendo manter-se aberto somente os
estabelecimentos relacionados às atividades essenciais excepcionadas pelos Decretos, os quais deverão funcionar de acordo com as
determinações sanitárias expedidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, sendo vedado o consumo de alimentos no local do próprio
estabelecimento, e devendo haver, obrigatoriamente, o controle do fluxo de pessoas, de modo a impedir aglomerações, devendo a Polícia
advertir aos responsáveis pelos estabelecimentos de atividades não essenciais ou não autorizadas pelo poder público que o não fechamento
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poderá acarretar a responsabilização pelos crimes de infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP) e desobediência (art. 330, CP).
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São Pedro do Piauí (PI), 1º de abril de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
PROMOTOR DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 36/2020
Processo Administrativo nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu presentante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Pedro do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde
pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 18.895/2020 declara estado de calamidade pública em todo o território piauiense, em razão da
pandemia causada pelo COVID 19;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual nº 18.901 determina a suspensão de todas as atividades em bares, restaurantes, cinemas, clubes,
academias, casas de espetáculo e clínicas de estética; das atividades de saúde bucal/odontológica, públicas e privadas, exceto aquelas
relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência; de eventos esportivos; das atividades comerciais em shopping centers;
CONSIDERANDO, ainda, que o Decreto Estadual nº 18.902, no seu Art. 1º determina que ficam suspensas todas as atividades comerciais e de
prestação de serviços no âmbito do Estado do Piauí, ficando ressalvadas apenas as atividades elencadas no parágrafo primeiro;
CONSIDERANDO o noticiado descumprimento, pelo comércio local do município de São Gonçalo do Piauí, das disposições contidas nos
Decretos Estaduais nº(s) 18.901, 18.902 e 18.913, estando em pleno funcionamento estabelecimentos relacionados a atividades não essenciais,
não contidas no rol de serviços excepcionados pelos Decretos acima referidos, encontrando-se abertos, inclusive, bares e restaurantes;
CONSIDERANDO que o funcionamento dos bares e restaurantes, bem como dos estabelecimentos comerciais relacionados a atividades não
excepcionadas, infringe os Decretos referidos, comprometendo a saúde dos trabalhadores e dos demais cidadãos;
CONSIDERANDO que o descumprimento das medidas elencadas nos Decretos poderá acarretar a responsabilização pelos crimes de
infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP) e desobediência (art. 330, CP);
CONSIDERANDO que compete, também, à Polícia Militar do Estado do Piauí a fiscalização do cumprimento das determinações do
Poder Público que visam à prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, Presentado pelo Agente Ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições legais,
resolve
RECOMENDAR ao Comandante da Polícia Militar de São Gonçalo do Piauí que intensifique a fiscalização sobre o comércio local,
observando as disposições constantes dos Decretos Estaduais 18.901, 18.902 e 18.913, devendo manter-se aberto somente os
estabelecimentos relacionados às atividades essenciais excepcionadas pelos Decretos, os quais deverão funcionar de acordo com as
determinações sanitárias expedidas pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí, sendo vedado o consumo de alimentos no local do próprio
estabelecimento, e devendo haver, obrigatoriamente, o controle do fluxo de pessoas, de modo a impedir aglomerações, devendo a Polícia
advertir aos responsáveis pelos estabelecimentos de atividades não essenciais ou não autorizadas pelo poder público que o não fechamento
poderá acarretar a responsabilização pelos crimes de infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP) e desobediência (art. 330, CP).
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
São Pedro do Piauí (PI), 1º de abril de 2020.
NIELSEN SILVA MENDES LIMA
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.2. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL-PI11143
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 15/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 38/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal (CF): "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão comunitária entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 9/2020-CGPROFI/DEPROS/SAP/, de 12.03.2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem
alta circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e das diversas comorbidades, conforme posicionamento sobre o COVID-19, da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicado em 15.03.2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
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orientações aos sistemas de ensino e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de
reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações
preventivas à propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 estabeleceu, nos seus artigos 10 e 11, a suspensão imediata, por 15 (quinze) dias,
das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas
instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 prescreveu, nos seus artigos 10 e 11, a suspensão imediata, por 15 (quinze) dias, das
aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas
instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 61/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais
para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem
as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao novo Coronavirus - SARS - Cov2;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), emitiu a Nota Técnica nº
02/2020/CAODEC/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica Nº 04/2020 - CAODEC/MPPI, editada em 30.03.2020, em conformidade com o Decreto Estadual Nº
18.913 da mesma data, que determinou a suspensão das aulas na rede pública estadual de ensino até 30 de abril de 2020, ratifica todos os
termos da mencionada Nota Técnica Nº 02/2020 - CAODEC/MPPI;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até 31 de março de 2020, foram registrados 18 (dezoito) casos confirmados e 254 (duzentos e
cinquenta e quatro) suspeitos, com 04 (quatro) óbitos, todos com a potencial letalidade inerente a essa doença, conforme dados oficiais da
Secretaria de Saúde do Estado (SESAPI);
RESOLVE RECOMENDAR:
À Senhora NORMA SUELY VIEIRA DE ABREU ANDRADE, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONSENHOR GIL/PI, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com elas
convergentes, garanta:
I - A suspensão das aulas e atividades presenciais da rede de educação municipal de Monsenhor Gil, até 30 de abril de 2020, com o
objetivo de evitar aglomerações e diminuir a circulação de pessoas, por questões de saúde pública e prevenção ao contágio do COVID - 19, de
acordo com o decreto governamental supramencionado;
II- Que seja estabelecido, preferencialmente, nos termos da Resolução do Conselho Estadual do Piauí nº 061/2020, o regime especial de aulas
não presenciais, definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de estudantes nas dependências
escolares;
III- Que, a fim de garantir os direitos à educação de qualidade, à vida, à integridade e à saúde dos docentes, discentes e de toda a comunidade
escolar, sobretudo nesse período excepcional, que exige medidas severas de prevenção à disseminação do vírus, os gestores das unidades
escolares, com o objetivo de computar no calendário escolar os dias letivos do período especial, assegurem o seguinte:
Elaboração, com o auxílio do corpo docente, das ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas durante o período supracitado,
respeitando as medidas de prevenção ao contágio do COVID - 19, com o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil
acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes e seus familiares;
b) Preparação de material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidades de execução e compartilhamento, como: vídeo
aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais e correio eletrônico;
c) Organização o material específico, respeitando o momento de isolamento social, de modo a manter a coerência entre o que é ensinado e as
atividades não presenciais a serem realizadas pelos estudantes, cuidando para não os sobrecarregar com atividades excessivas;
d) Zelo pelo registro da frequência dos estudantes, por meio de relatórios e acompanhamento da evolução nas atividades propostas realizadas;
e) Organização de avaliações dos conteúdos ministrados durante o regime especial, para serem aplicadas na ocasião do retorno às aulas
presenciais;
f) Nos locais de difícil acesso, onde houver impossibilidade de acompanhamento aos estudantes, garantia de que não ocorram prejuízos a estes,
com a reposição dos conteúdos/aulas quando do retorno às unidades escolares;
g) Todo o planejamento, bem como o material didático adotado, deve estar em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da escola e
deverá refletir, na medida do possível, os conteúdos já programados para o período;
h) Após o retorno às atividades regulares, os calendários escolares deverão ser alterados oportunamente, depois da análise da realidade de cada
unidade escolar, incluindo os dias letivos que serão caracterizados como regime emergencial;
i) Os gestores das unidades escolares que, por razões diversas, manifestarem impossibilidade de execução das atribuições supracitadas,
deverão apresentar justificativa, além de calendário, com proposta de reposição das aulas referentes ao período de regime especial de aulas não
presenciais também ao Ministério Público;
IV - Que a Secretaria de Educação Municipal mantenha orientação aos seus educandos e respectivas famílias de que a suspensão das aulas tem
por finalidade não os submeter a aglomerações, sujeitando-os à exposição do agente infeccioso, mantendo, assim, a necessidade de
permanecerem recolhidos em casa, bem como divulgar, junto à comunidade escolar, as formas de prevenção ao contágio do COVID - 19.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil/PI, pelo email geovanna.belo@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta
Recomendação, ao final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 15/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 02 de abril de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 16/2020
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RECOMENDAÇÃO Nº 39/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal (CF): "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão comunitária entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 9/2020-CGPROFI/DEPROS/SAP/, de 12.03.2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem
alta circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e das diversas comorbidades, conforme posicionamento sobre o COVID-19, da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicado em 15.03.2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas de ensino e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de
reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações
preventivas à propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 estabeleceu, nos seus artigos 10 e 11, a suspensão imediata, por 15 (quinze) dias,
das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas
instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 prescreveu, nos seus artigos 10 e 11, a suspensão imediata, por 15 (quinze) dias, das
aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas
instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 61/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais
para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem
as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao novo Coronavirus - SARS - Cov2;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), emitiu a Nota Técnica nº
02/2020/CAODEC/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica Nº 04/2020 - CAODEC/MPPI, editada em 30.03.2020, em conformidade com o Decreto Estadual Nº
18.913 da mesma data, que determinou a suspensão das aulas na rede pública estadual de ensino até 30 de abril de 2020, ratifica todos os
termos da mencionada Nota Técnica Nº 02/2020 - CAODEC/MPPI;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até 31 de março de 2020, foram registrados 18 (dezoito) casos confirmados e 254 (duzentos e
cinquenta e quatro) suspeitos, com 04 (quatro) óbitos, todos com a potencial letalidade inerente a essa doença, conforme dados oficiais da
Secretaria de Saúde do Estado (SESAPI);
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor ELEN RUBENS DA SILVA OLIVEIRA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CURRALINHOS/PI em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com elas convergentes, garanta:
I - A suspensão das aulas e atividades presenciais da rede de educação municipal de Curralinhos, até 30 de abril de 2020, com o objetivo
de evitar aglomerações e diminuir a circulação de pessoas, por questões de saúde pública e prevenção ao contágio do COVID - 19, de acordo
com o decreto governamental supramencionado;
II- Que seja estabelecido, preferencialmente, nos termos da Resolução do Conselho Estadual do Piauí nº 061/2020, o regime especial de aulas
não presenciais, definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de estudantes nas dependências
escolares;
III- Que, a fim de garantir os direitos à educação de qualidade, à vida, à integridade e à saúde dos docentes, discentes e de toda a comunidade
escolar, sobretudo nesse período excepcional, que exige medidas severas de prevenção à disseminação do vírus, os gestores das unidades
escolares, com o objetivo de computar no calendário escolar os dias letivos do período especial, assegurem o seguinte:
Elaboração, com o auxílio do corpo docente, das ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas durante o período supracitado,
respeitando as medidas de prevenção ao contágio do COVID - 19, com o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil
acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes e seus familiares;
b) Preparação de material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidades de execução e compartilhamento, como: vídeo
aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais e correio eletrônico;
c) Organização o material específico, respeitando o momento de isolamento social, de modo a manter a coerência entre o que é ensinado e as
atividades não presenciais a serem realizadas pelos estudantes, cuidando para não os sobrecarregar com atividades excessivas;
d) Zelo pelo registro da frequência dos estudantes, por meio de relatórios e acompanhamento da evolução nas atividades propostas realizadas;
e) Organização de avaliações dos conteúdos ministrados durante o regime especial, para serem aplicadas na ocasião do retorno às aulas
presenciais;
f) Nos locais de difícil acesso, onde houver impossibilidade de acompanhamento aos estudantes, garantia de que não ocorram prejuízos a estes,
com a reposição dos conteúdos/aulas quando do retorno às unidades escolares;
g) Todo o planejamento, bem como o material didático adotado, deve estar em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da escola e
deverá refletir, na medida do possível, os conteúdos já programados para o período;
h) Após o retorno às atividades regulares, os calendários escolares deverão ser alterados oportunamente, depois da análise da realidade de cada
unidade escolar, incluindo os dias letivos que serão caracterizados como regime emergencial;
i) Os gestores das unidades escolares que, por razões diversas, manifestarem impossibilidade de execução das atribuições supracitadas,
Página 49

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

deverão apresentar justificativa, além de calendário, com proposta de reposição das aulas referentes ao período de regime especial de aulas não
presenciais também ao Ministério Público;
IV - Que a Secretaria de Educação Municipal mantenha orientação aos seus educandos e respectivas famílias de que a suspensão das aulas tem
por finalidade não os submeter a aglomerações, sujeitando-os à exposição do agente infeccioso, mantendo, assim, a necessidade de
permanecerem recolhidos em casa, bem como divulgar, junto à comunidade escolar, as formas de prevenção ao contágio do COVID - 19.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil/PI, pelo email geovanna.belo@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta
Recomendação, ao final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 16/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 02 de abril de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 17/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 40/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal (CF): "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão comunitária entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 9/2020-CGPROFI/DEPROS/SAP/, de 12.03.2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem
alta circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e das diversas comorbidades, conforme posicionamento sobre o COVID-19, da
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicado em 15.03.2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas de ensino e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de
reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações
preventivas à propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 estabeleceu, nos seus artigos 10 e 11, a suspensão imediata, por 15 (quinze) dias,
das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas
instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 prescreveu, nos seus artigos 10 e 11, a suspensão imediata, por 15 (quinze) dias, das
aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas
instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 61/2020 do Conselho Estadual de Educação que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais
para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem
as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao novo Coronavirus - SARS - Cov2;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), emitiu a Nota Técnica nº
02/2020/CAODEC/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica Nº 04/2020 - CAODEC/MPPI, editada em 30.03.2020, em conformidade com o Decreto Estadual Nº
18.913 da mesma data, que determinou a suspensão das aulas na rede pública estadual de ensino até 30 de abril de 2020, ratifica todos os
termos da mencionada Nota Técnica Nº 02/2020 - CAODEC/MPPI;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até 31 de março de 2020, foram registrados 18 (dezoito) casos confirmados e 254 (duzentos e
cinquenta e quatro) suspeitos, com 04 (quatro) óbitos, todos com a potencial letalidade inerente a essa doença, conforme dados oficiais da
Secretaria de Saúde do Estado (SESAPI);
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor LA ROCHELE SANTOS E SILVA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MIGUEL LEÃO/PI em cumprimento às
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disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com elas convergentes, garanta:
I - A suspensão das aulas e atividades presenciais da rede de educação municipal de Miguel Leão, até 30 de abril de 2020, com o objetivo
de evitar aglomerações e diminuir a circulação de pessoas, por questões de saúde pública e prevenção ao contágio do COVID - 19, de acordo
com o decreto governamental supramencionado;
II- Que seja estabelecido, preferencialmente, nos termos da Resolução do Conselho Estadual do Piauí nº 061/2020, o regime especial de aulas
não presenciais, definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de estudantes nas dependências
escolares;
III- Que, a fim de garantir os direitos à educação de qualidade, à vida, à integridade e à saúde dos docentes, discentes e de toda a comunidade
escolar, sobretudo nesse período excepcional, que exige medidas severas de prevenção à disseminação do vírus, os gestores das unidades
escolares, com o objetivo de computar no calendário escolar os dias letivos do período especial, assegurem o seguinte:
Elaboração, com o auxílio do corpo docente, das ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas durante o período supracitado,
respeitando as medidas de prevenção ao contágio do COVID - 19, com o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil
acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes e seus familiares;
b) Preparação de material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidades de execução e compartilhamento, como: vídeo
aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais e correio eletrônico;
c) Organização o material específico, respeitando o momento de isolamento social, de modo a manter a coerência entre o que é ensinado e as
atividades não presenciais a serem realizadas pelos estudantes, cuidando para não os sobrecarregar com atividades excessivas;
d) Zelo pelo registro da frequência dos estudantes, por meio de relatórios e acompanhamento da evolução nas atividades propostas realizadas;
e) Organização de avaliações dos conteúdos ministrados durante o regime especial, para serem aplicadas na ocasião do retorno às aulas
presenciais;
f) Nos locais de difícil acesso, onde houver impossibilidade de acompanhamento aos estudantes, garantia de que não ocorram prejuízos a estes,
com a reposição dos conteúdos/aulas quando do retorno às unidades escolares;
g) Todo o planejamento, bem como o material didático adotado, deve estar em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da escola e
deverá refletir, na medida do possível, os conteúdos já programados para o período;
h) Após o retorno às atividades regulares, os calendários escolares deverão ser alterados oportunamente, depois da análise da realidade de cada
unidade escolar, incluindo os dias letivos que serão caracterizados como regime emergencial;
i) Os gestores das unidades escolares que, por razões diversas, manifestarem impossibilidade de execução das atribuições supracitadas,
deverão apresentar justificativa, além de calendário, com proposta de reposição das aulas referentes ao período de regime especial de aulas não
presenciais também ao Ministério Público;
IV - Que a Secretaria de Educação Municipal mantenha orientação aos seus educandos e respectivas famílias de que a suspensão das aulas tem
por finalidade não os submeter a aglomerações, sujeitando-os à exposição do agente infeccioso, mantendo, assim, a necessidade de
permanecerem recolhidos em casa, bem como divulgar, junto à comunidade escolar, as formas de prevenção ao contágio do COVID - 19.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil/PI, pelo email geovanna.belo@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta
Recomendação, ao final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania
(CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do
Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de
Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 17/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 02 de abril de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 15/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 41/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)
e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal (CF);
CONSIDERANDO que o art. 196 da CF estatui que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o art. 200 da Carta Magna determina que "ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as
de saúde do trabalhador";
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a alínea "b" do inciso IV do art. 18 da referida Lei elenca a vigilância sanitária dentre os serviços de incumbência da
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o inciso I do § 1º do art. 6º da aludida Lei nº 8.080/90 conceitua vigilância sanitária como "um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que
se relacionam direta ou indiretamente com a saúde";
CONSIDERANDO a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os
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procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem
prévia autorização da Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2;
CONSIDERANDO, por sua vez, o teor do art. 273, § 1º-B, do Código Penal (CPB) prevê como figura típica penal "importar, vender, expor à
venda, ter em depósito para vender, ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar ao consumo produtos sem registro, quando exigível, no
órgão de vigilância sanitária competente; em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; sem as
características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização; com redução de seu valor terapêutico ou de sua
atividade; de procedência ignorada; e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, com pena de
reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 274 do CPB tipifica a conduta de empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação
artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação
sanitária, com pena de reclusão que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 276 do CPB criminaliza a conduta de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma,
entregar a consumo produto nas condições do art. 274 retromencionado, com pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão;
CONSIDERANDO que é crime tipificado no art. 278 do CPB fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma,
entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, cuja pena varia de 01 (um) a
03 (três) anos, e multa;
CONSIDERANDO que os crimes acima declinados têm como bem jurídico tutelado a saúde pública;
CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 02/2020/MPPI/CAODS/CAOCRIM que dispõe sobre a fabricação e comercialização de
preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da ANVISA (RDC nº 350, de 19 de março de 2020);
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL/PI, que, por meio da VIGILÂNCIA
SANITÁRIA LOCAL, que proceda à adoção das medidas adiante declinadas, com o objetivo de assegurar a saúde pública:
I - No âmbito da SAÚDE:
As empresas que decidam fabricar temporariamente preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da
Anvisa, conforme excepcionalmente autorizado pela Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020,
devem observar as seguintes diretrizes, cujo cumprimento deve ser verificado pelos órgãos de fiscalização sanitária:
Apenas as empresas que se enquadram nas categorias de fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos foram autorizadas à
produção excepcional destes produtos nos termos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
As empresas produtoras devem possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelos órgãos de saúde
competentes, bem como as demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para a fabricação e armazenamento de substância
inflamável, conforme determina o parágrafo único do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
Às empresas fabricantes de medicamentos somente é permitida, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação e a comercialização das
seguintes preparações antissépticas ou sanitizantes: álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool gel, álcool isopropilico
glicerinado 75% e digliconato de clorexetina 0,5%, por força do art. 3º da aludida Resolução;
Às empresas fabricantes de cosméticos e saneantes somente são autorizadas a fabricar e comercializar sem prévia autorização da Anvisa o
álcool 70% nas suas diversas formas de apresentação, de acordo com o art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia
Brasileira, ressalvada a possibilidade de substituição de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes indisponíveis por insumos que tenham a
mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade no produto, em consonância com o art. 5º da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
As matérias-primas devem possuir padrão de qualidade para uso humano, por força do art. 6º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
350/2020;
Para fins de doação pública dos produtos mencionados nos itens "c" e "d", é permitido aos fabricantes receber doações de matéria-prima, desde
que atendidos os requisitos técnicos de qualidade e segurança definidos pela fabricante do produto acabado, na conformidade do art. 7º da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
O prazo de validade das preparações produzidas de acordo com a RDC nº 350/2020 não pode ser superior a 180 (cento e oitenta) dias e deve
ser fixado com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura científica, à luz do disposto no art. 8º da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
Devem ser obedecidos aos critérios técnicos de qualidade estabelecidos nas demais Resoluções da Anvisa para a fabricação e comercialização
dos produtos mencionados, conforme disciplina a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 em seu art. 9º;
A apreensão de produtos e da matéria-prima de empresas que estejam atuando em desacordo com as normas da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 ou que não atendam aos critérios de qualidade previstos no referido ato administrativo pode ser
realizada consoante autorização do Código de Posturas local.
Importante deixar claro que, visando a apurar eventual prática de crimes contra a saúde pública, previstos no Capítulo III do Título VIII,
do Código Penal pátrio, o Ministério Público, por seu órgão de execução competente, mediante provocação ou não do Poder Público
Municipal, poderá adotar as seguintes providências:
Instaurar Procedimento de Investigação Criminal (PIC) ou requisitar a instauração de Inquérito Policial (IPL), para apurar se as condutas
perpetradas em contrariedade às normas da Vigilância Sanitária se amoldam a figuras típicas de natureza penal, a exemplo daquelas acima
mencionadas;
Requerer judicialmente a concessão de mandado de busca e apreensão, na forma do que estatui o art. 240 e ss. do Código de Processo Penal,
visando a apreensão de produtos e de matéria-prima que não atendem às exigências dos órgãos de fiscalização sanitária;
Requerer a submissão de produtos e de matéria-prima à perícia técnico-científica, órgão que se encarregará da sua identificação e de atestar a
conformidade com as normas sanitárias, especialmente com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020, com o fito de aferir a
materialidade delitiva;
Requerer seja dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão, preferencialmente, com a presença de autoridades sanitárias, que
possuem o conhecimento técnico para o manuseio e o armazenamento seguros de produtos e de matéria-prima porventura apreendidos;
Adotar as providências pertinentes à identificação da autoria delitiva.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil/PI, pelo email geovanna.belo@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta
Recomendação, ao final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais
(CAOCRIM) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do
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Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 15/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 02 de abril de 2020.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
RECOMENDAÇÃO Nº 42/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)
e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal (CF);
CONSIDERANDO que o art. 196 da CF estatui que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o art. 200 da Carta Magna determina que "ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as
de saúde do trabalhador";
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a alínea "b" do inciso IV do art. 18 da referida Lei elenca a vigilância sanitária dentre os serviços de incumbência da
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o inciso I do § 1º do art. 6º da aludida Lei nº 8.080/90 conceitua vigilância sanitária como "um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que
se relacionam direta ou indiretamente com a saúde";
CONSIDERANDO a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os
procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem
prévia autorização da Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2;
CONSIDERANDO, por sua vez, o teor do art. 273, § 1º-B, do Código Penal (CPB) prevê como figura típica penal "importar, vender, expor à
venda, ter em depósito para vender, ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar ao consumo produtos sem registro, quando exigível, no
órgão de vigilância sanitária competente; em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; sem as
características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização; com redução de seu valor terapêutico ou de sua
atividade; de procedência ignorada; e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, com pena de
reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 274 do CPB tipifica a conduta de empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação
artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação
sanitária, com pena de reclusão que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 276 do CPB criminaliza a conduta de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma,
entregar a consumo produto nas condições do art. 274 retromencionado, com pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão;
CONSIDERANDO que é crime tipificado no art. 278 do CPB fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma,
entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, cuja pena varia de 01 (um) a
03 (três) anos, e multa;
CONSIDERANDO que os crimes acima declinados têm como bem jurídico tutelado a saúde pública;
CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 02/2020/MPPI/CAODS/CAOCRIM que dispõe sobre a fabricação e comercialização de
preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da ANVISA (RDC nº 350, de 19 de março de 2020);
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor FRANCISCO ALCIDES MACHADO OLIVEIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURRALINHOS/PI, que, por meio da VIGILÂNCIA
SANITÁRIA LOCAL, que proceda à adoção das medidas adiante declinadas, com o objetivo de assegurar a saúde pública:
I - No âmbito da SAÚDE:
As empresas que decidam fabricar temporariamente preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da
Anvisa, conforme excepcionalmente autorizado pela Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020,
devem observar as seguintes diretrizes, cujo cumprimento deve ser verificado pelos órgãos de fiscalização sanitária:
Apenas as empresas que se enquadram nas categorias de fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos foram autorizadas à
produção excepcional destes produtos nos termos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
As empresas produtoras devem possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelos órgãos de saúde
competentes, bem como as demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para a fabricação e armazenamento de substância
inflamável, conforme determina o parágrafo único do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
Às empresas fabricantes de medicamentos somente é permitida, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação e a comercialização das
seguintes preparações antissépticas ou sanitizantes: álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool gel, álcool isopropilico
glicerinado 75% e digliconato de clorexetina 0,5%, por força do art. 3º da aludida Resolução;
Às empresas fabricantes de cosméticos e saneantes somente são autorizadas a fabricar e comercializar sem prévia autorização da Anvisa o
álcool 70% nas suas diversas formas de apresentação, de acordo com o art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia
Brasileira, ressalvada a possibilidade de substituição de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes indisponíveis por insumos que tenham a
mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade no produto, em consonância com o art. 5º da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
As matérias-primas devem possuir padrão de qualidade para uso humano, por força do art. 6º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
350/2020;
Para fins de doação pública dos produtos mencionados nos itens "c" e "d", é permitido aos fabricantes receber doações de matéria-prima, desde
que atendidos os requisitos técnicos de qualidade e segurança definidos pela fabricante do produto acabado, na conformidade do art. 7º da
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Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
O prazo de validade das preparações produzidas de acordo com a RDC nº 350/2020 não pode ser superior a 180 (cento e oitenta) dias e deve
ser fixado com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura científica, à luz do disposto no art. 8º da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
Devem ser obedecidos aos critérios técnicos de qualidade estabelecidos nas demais Resoluções da Anvisa para a fabricação e comercialização
dos produtos mencionados, conforme disciplina a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 em seu art. 9º;
A apreensão de produtos e da matéria-prima de empresas que estejam atuando em desacordo com as normas da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 ou que não atendam aos critérios de qualidade previstos no referido ato administrativo pode ser
realizada consoante autorização do Código de Posturas local.
Importante deixar claro que, visando a apurar eventual prática de crimes contra a saúde pública, previstos no Capítulo III do Título VIII,
do Código Penal pátrio, o Ministério Público, por seu órgão de execução competente, mediante provocação ou não do Poder Público
Municipal, poderá adotar as seguintes providências:
Instaurar Procedimento de Investigação Criminal (PIC) ou requisitar a instauração de Inquérito Policial (IPL), para apurar se as condutas
perpetradas em contrariedade às normas da Vigilância Sanitária se amoldam a figuras típicas de natureza penal, a exemplo daquelas acima
mencionadas;
Requerer judicialmente a concessão de mandado de busca e apreensão, na forma do que estatui o art. 240 e ss. do Código de Processo Penal,
visando a apreensão de produtos e de matéria-prima que não atendem às exigências dos órgãos de fiscalização sanitária;
Requerer a submissão de produtos e de matéria-prima à perícia técnico-científica, órgão que se encarregará da sua identificação e de atestar a
conformidade com as normas sanitárias, especialmente com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020, com o fito de aferir a
materialidade delitiva;
Requerer seja dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão, preferencialmente, com a presença de autoridades sanitárias, que
possuem o conhecimento técnico para o manuseio e o armazenamento seguros de produtos e de matéria-prima porventura apreendidos;
Adotar as providências pertinentes à identificação da autoria delitiva.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil/PI, pelo email geovanna.belo@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta
Recomendação, ao final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais
(CAOCRIM) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 16/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 02 de abril de 2020.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 17/2020
RECOMENDAÇÃO Nº 43/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)
e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal (CF);
CONSIDERANDO que o art. 196 da CF estatui que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que o art. 200 da Carta Magna determina que "ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as
de saúde do trabalhador";
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a alínea "b" do inciso IV do art. 18 da referida Lei elenca a vigilância sanitária dentre os serviços de incumbência da
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o inciso I do § 1º do art. 6º da aludida Lei nº 8.080/90 conceitua vigilância sanitária como "um conjunto de ações capaz de
eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se
relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da prestação de serviços que
se relacionam direta ou indiretamente com a saúde";
CONSIDERANDO a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os
procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem
prévia autorização da Anvisa e dá outras providências, em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada ao SARS-CoV-2;
CONSIDERANDO, por sua vez, o teor do art. 273, § 1º-B, do Código Penal (CPB) prevê como figura típica penal "importar, vender, expor à
venda, ter em depósito para vender, ou, de qualquer forma, distribuir ou entregar ao consumo produtos sem registro, quando exigível, no
órgão de vigilância sanitária competente; em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; sem as
características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização; com redução de seu valor terapêutico ou de sua
atividade; de procedência ignorada; e adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, com pena de
reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 274 do CPB tipifica a conduta de empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento, gaseificação
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artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela legislação
sanitária, com pena de reclusão que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 276 do CPB criminaliza a conduta de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma,
entregar a consumo produto nas condições do art. 274 retromencionado, com pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão;
CONSIDERANDO que é crime tipificado no art. 278 do CPB fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma,
entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, cuja pena varia de 01 (um) a
03 (três) anos, e multa;
CONSIDERANDO que os crimes acima declinados têm como bem jurídico tutelado a saúde pública;
CONSIDERANDO a NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 02/2020/MPPI/CAODS/CAOCRIM que dispõe sobre a fabricação e comercialização de
preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da ANVISA (RDC nº 350, de 19 de março de 2020);
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor ROBERTO CÉSAR DE ARÊA LEÃO NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIGUEL LEÃO/PI, que, por meio da
VIGILÂNCIA SANITÁRIA LOCAL, que proceda à adoção das medidas adiante declinadas, com o objetivo de assegurar a saúde pública:
I - No âmbito da SAÚDE:
As empresas que decidam fabricar temporariamente preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da
Anvisa, conforme excepcionalmente autorizado pela Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020,
devem observar as seguintes diretrizes, cujo cumprimento deve ser verificado pelos órgãos de fiscalização sanitária:
Apenas as empresas que se enquadram nas categorias de fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos foram autorizadas à
produção excepcional destes produtos nos termos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
As empresas produtoras devem possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelos órgãos de saúde
competentes, bem como as demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para a fabricação e armazenamento de substância
inflamável, conforme determina o parágrafo único do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
Às empresas fabricantes de medicamentos somente é permitida, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação e a comercialização das
seguintes preparações antissépticas ou sanitizantes: álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool gel, álcool isopropilico
glicerinado 75% e digliconato de clorexetina 0,5%, por força do art. 3º da aludida Resolução;
Às empresas fabricantes de cosméticos e saneantes somente são autorizadas a fabricar e comercializar sem prévia autorização da Anvisa o
álcool 70% nas suas diversas formas de apresentação, de acordo com o art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia
Brasileira, ressalvada a possibilidade de substituição de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes indisponíveis por insumos que tenham a
mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade no produto, em consonância com o art. 5º da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
As matérias-primas devem possuir padrão de qualidade para uso humano, por força do art. 6º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
350/2020;
Para fins de doação pública dos produtos mencionados nos itens "c" e "d", é permitido aos fabricantes receber doações de matéria-prima, desde
que atendidos os requisitos técnicos de qualidade e segurança definidos pela fabricante do produto acabado, na conformidade do art. 7º da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
O prazo de validade das preparações produzidas de acordo com a RDC nº 350/2020 não pode ser superior a 180 (cento e oitenta) dias e deve
ser fixado com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura científica, à luz do disposto no art. 8º da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
Devem ser obedecidos aos critérios técnicos de qualidade estabelecidos nas demais Resoluções da Anvisa para a fabricação e comercialização
dos produtos mencionados, conforme disciplina a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 em seu art. 9º;
A apreensão de produtos e da matéria-prima de empresas que estejam atuando em desacordo com as normas da Resolução de
Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 ou que não atendam aos critérios de qualidade previstos no referido ato administrativo pode ser
realizada consoante autorização do Código de Posturas local.
Importante deixar claro que, visando a apurar eventual prática de crimes contra a saúde pública, previstos no Capítulo III do Título VIII,
do Código Penal pátrio, o Ministério Público, por seu órgão de execução competente, mediante provocação ou não do Poder Público
Municipal, poderá adotar as seguintes providências:
Instaurar Procedimento de Investigação Criminal (PIC) ou requisitar a instauração de Inquérito Policial (IPL), para apurar se as condutas
perpetradas em contrariedade às normas da Vigilância Sanitária se amoldam a figuras típicas de natureza penal, a exemplo daquelas acima
mencionadas;
Requerer judicialmente a concessão de mandado de busca e apreensão, na forma do que estatui o art. 240 e ss. do Código de Processo Penal,
visando a apreensão de produtos e de matéria-prima que não atendem às exigências dos órgãos de fiscalização sanitária;
Requerer a submissão de produtos e de matéria-prima à perícia técnico-científica, órgão que se encarregará da sua identificação e de atestar a
conformidade com as normas sanitárias, especialmente com a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020, com o fito de aferir a
materialidade delitiva;
Requerer seja dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão, preferencialmente, com a presença de autoridades sanitárias, que
possuem o conhecimento técnico para o manuseio e o armazenamento seguros de produtos e de matéria-prima porventura apreendidos;
Adotar as providências pertinentes à identificação da autoria delitiva.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil/PI, pelo email geovanna.belo@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento desta
Recomendação, ao final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI), assim como Centro de Apoio Operacional das Promotorias Criminais
(CAOCRIM) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), em arquivo editável, e ao próprio Conselho Superior do Ministério
Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do
Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 17/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 02 de abril de 2020.
(Assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor de Justiça titular da Promotoria de Justiça (PJ) de Monsenhor Gil,
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respondendo pela 2ª PJ de Valença do Piauí
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 16/2020
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 15/2020
RECOMENDAÇÃO PJMG/MPE Nº 44/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NA 58ª ZONA ELEITORAL E A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL/PI (PJMG), por
seu Promotor de Justiça Eleitoral adiante assinado, titular da PJMG, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente
escudado nos arts. 37, §1º, e 127, ambos da Constituição Federal (CF), Lei Complementar Federal n. 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (LC n. 75/93, art. 6º, XX);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (CF, art. 127), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (Lei Complementar n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (LE, art. 73, IV c/c/ art. 73, §10);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, §11, da Lei n. 9.504/97 (LE) veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais
por intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no art. 334 do Código Eleitoral (CE), utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano e
cassação do registro se o responsável for candidato, bem como, no artigo art. 299 do CE, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa;
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor JOÃO LUIZ CARVALHO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE MONSENHOR GIL/PI, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e sugestões previstas na Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020,
acima referidas e outras com ela convergentes:
Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios durante
todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de fornecimento
de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou parcial de
tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, § 10, da Lei das
Eleições (LE): calamidade, emergência e continuidade de programa social;
Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada
após o surto do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
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benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da
impessoalidade;
Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços, valores
ou benefícios;
Com comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a
distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios, para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem
como do controle de atos que eventualmente excedam os limites da legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos;
Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do novo
coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020, comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da
presente recomendação, no prazo de 05 (cinco) dias após a abertura do procedimento, além disso, deve disponibilizar, imediatamente, em sítio
oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao que dispõe o artigo 4º, §2º, da Lei n. 13.979/2020;
Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato normativo), se estão
em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em 2019, neste caso não
permitindo alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como incremento com fins
eleitorais;
Que não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente vinculadas a
candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios;
Que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
Que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e coligações,
cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou enaltecimento de
candidato, pré-candidato ou partido.
REQUISITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, informarem à Promotoria Eleitoral/PJMG, em 10
(dez) dias:
1) Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal, neste
caso informando:
1.1. Nome do programa;
1.2. Data da sua criação;
1.3. Instrumento normativo de sua criação;
1.4. Público alvo do programa;
1.5. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
1.6. Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
1.7. Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020;
2) Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
2.1. Nome e endereço da entidade;
2.2. Nome do programa;
2.3. Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
2.4. Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
2.5. Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
2.6. Público alvo do programa;
2.7. Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
2.8. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
2.9. Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
RESOLVE TAMBÉM RECOMENDAR:
Ao Senhor JOÃO JOSÉ DE ABREU FILHO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR GIL/PI, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e sugestões previstas na Orientação Técnica do Procurador
Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020, acima referidas e outras com ela convergentes, que NÃO DÊ PROSSEGUIMENTO E NÃO COLOQUE
EM VOTAÇÃO NO PLENÁRIO, no presente ano de 2020, projetos de lei que PERMITAM A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES E
BENEFÍCIOS A PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS.
SALIENTA-SE, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de
5.000 a 100.000 UFIR (R$ 5.320,50 [cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos] a R$ 106.410,00 [cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais]) e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (LE, art. 73, §§ 4º e 5º), além da inelegibilidade decorrente do abuso de
poder ou da conduta vedada (LC n. 64/90, art. 1º, I, "d" e "j").
Desde já, ADVERTE-SE que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria Eleitoral na 58ª Zona Eleitoral
- Monsenhor GiI(PI)/PJMG, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios
hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 58ª ZONA ELEITORAL E A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL/PI (PJMG) consideram os destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora
exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, bem como ao Cartório Eleitoral da 58ª Zona Eleitoral - Monsenhor Gil/PI, ao próprio
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento, e aos seus
respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 15/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 03 de abril de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral na 58ª Zona Eleitoral e
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Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil (PI)
Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 16/2020
RECOMENDAÇÃO PJMG/MPE Nº 45/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NA 58ª ZONA ELEITORAL E A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL/PI (PJMG), por
seu Promotor de Justiça Eleitoral adiante assinado, titular da PJMG, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente
escudado nos arts. 37, §1º, e 127, ambos da Constituição Federal (CF), Lei Complementar Federal n. 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (LC n. 75/93, art. 6º, XX);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (CF, art. 127), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (Lei Complementar n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (LE, art. 73, IV c/c/ art. 73, §10);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, §11, da Lei n. 9.504/97 (LE) veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais
por intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no art. 334 do Código Eleitoral (CE), utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano e
cassação do registro se o responsável for candidato, bem como, no artigo art. 299 do CE, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa;
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor FRANCISCO ALCIDES MACHADO OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHOS/PI, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas e sugestões previstas na Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º
01/2020, acima referidas e outras com ela convergentes,
Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios durante
todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de fornecimento
de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou parcial de
tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, § 10, da Lei das
Eleições (LE): calamidade, emergência e continuidade de programa social;
Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada
após o surto do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da
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impessoalidade;
Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços, valores
ou benefícios;
Com comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a
distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios, para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem
como do controle de atos que eventualmente excedam os limites da legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos;
Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do novo
coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020, comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da
presente recomendação, no prazo de 05 (cinco) dias após a abertura do procedimento, além disso, deve disponibilizar, imediatamente, em sítio
oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao que dispõe o artigo 4º, §2º, da Lei n. 13.979/2020;
Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato normativo), se estão
em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em 2019, neste caso não
permitindo alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como incremento com fins
eleitorais;
Que não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente vinculadas a
candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios;
Que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
Que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e coligações,
cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou enaltecimento de
candidato, pré-candidato ou partido.
REQUISITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, informarem à Promotoria Eleitoral/PJMG, em 10
(dez) dias:
1) Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal, neste
caso informando:
1.1. Nome do programa;
1.2. Data da sua criação;
1.3. Instrumento normativo de sua criação;
1.4. Público alvo do programa;
1.5. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
1.6. Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
1.7. Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020;
2) Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
2.1. Nome e endereço da entidade;
2.2. Nome do programa;
2.3. Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
2.4. Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
2.5. Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
2.6. Público alvo do programa;
2.7. Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
2.8. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
2.9. Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
RESOLVE TAMBÉM RECOMENDAR:
Ao Senhor HERNANDO HENRIQUE GOMES DA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHOS/PI, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e sugestões previstas na Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral
PRE/PI n.º 01/2020, acima referidas e outras com ela convergentes, que NÃO DÊ PROSSEGUIMENTO E NÃO COLOQUE EM VOTAÇÃO NO
PLENÁRIO, no presente ano de 2020, projetos de lei que PERMITAM A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES E BENEFÍCIOS A
PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS.
SALIENTA-SE, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de
5.000 a 100.000 UFIR (R$ 5.320,50 [cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos] a R$ 106.410,00 [cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais]) e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (LE, art. 73, §§ 4º e 5º), além da inelegibilidade decorrente do abuso de
poder ou da conduta vedada (LC n. 64/90, art. 1º, I, "d" e "j").
Desde já, adverte-se que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria Eleitoral na 58ª Zona Eleitoral
- Monsenhor GiI(PI)/PJMG, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios
hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 58ª ZONA ELEITORAL E A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL/PI (PJMG) consideram os destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora
exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, bem como ao Cartório Eleitoral da 58ª Zona Eleitoral - Monsenhor Gil/PI, ao próprio
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento, e aos seus
respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 16/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 03 de abril de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral na 58ª Zona Eleitoral e
Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil (PI)
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Ref. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 17/2020
RECOMENDAÇÃO PJMG/PRE Nº 46/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL NA 58ª ZONA ELEITORAL E A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL/PI (PJMG), por
seu Promotor de Justiça Eleitoral adiante assinado, titular da PJMG, no exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente
escudado nos arts. 37, §1º, e 127, ambos da Constituição Federal (CF), Lei Complementar Federal n. 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal n. 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (LC n. 75/93, art. 6º, XX);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (CF, art. 127), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (Lei Complementar n. 75/93, art. 72);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, art. 37, caput);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (LE, art. 73, IV c/c/ art. 73, §10);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, §11, da Lei n. 9.504/97 (LE) veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais
por intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no art. 334 do Código Eleitoral (CE), utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de 06 (seis) meses a 01 (um) ano e
cassação do registro se o responsável for candidato, bem como, no artigo art. 299 do CE, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa;
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor ROBERTO CÉSAR DE ARÊA LEÃO NASCIMENTO, PREFEITO MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO/PI, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e sugestões previstas na Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral
PRE/PI n.º 01/2020, acima referidas e outras com ela convergentes,
Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios durante
todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de fornecimento
de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou parcial de
tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, § 10, da Lei das
Eleições (LE): calamidade, emergência e continuidade de programa social;
Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada
após o surto do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da
impessoalidade;
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Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços, valores
ou benefícios;
Com comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a
distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios, para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem
como do controle de atos que eventualmente excedam os limites da legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos;
Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do novo
coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020, comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da
presente recomendação, no prazo de 05 (cinco) dias após a abertura do procedimento, além disso, deve disponibilizar, imediatamente, em sítio
oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao que dispõe o artigo 4º, §2º, da Lei n. 13.979/2020;
Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato normativo), se estão
em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em 2019, neste caso não
permitindo alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como incremento com fins
eleitorais;
Que não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente vinculadas a
candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios;
Que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
Que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e coligações,
cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou enaltecimento de
candidato, pré-candidato ou partido.
REQUISITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, informarem à Promotoria Eleitoral/PJMG, em 10
(dez) dias:
1) Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal, neste
caso informando:
1.1. Nome do programa;
1.2. Data da sua criação;
1.3. Instrumento normativo de sua criação;
1.4. Público alvo do programa;
1.5. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
1.6. Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
1.7. Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020;
2) Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
2.1. Nome e endereço da entidade;
2.2. Nome do programa;
2.3. Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
2.4. Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
2.5. Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
2.6. Público alvo do programa;
2.7. Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
2.8. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
2.9. Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
RESOLVE TAMBÉM RECOMENDAR:
Ao Senhor ROSITONY MENDES LEAL, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL LEÃO/PI, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas e sugestões previstas na Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º
01/2020, acima referidas e outras com ela convergentes, que NÃO DÊ PROSSEGUIMENTO E NÃO COLOQUE EM VOTAÇÃO NO PLENÁRIO,
no presente ano de 2020, projetos de lei que PERMITAM A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS, VALORES E BENEFÍCIOS A PESSOAS
FÍSICAS OU JURÍDICAS.
SALIENTA-SE, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de
5.000 a 100.000 UFIR (R$ 5.320,50 [cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos] a R$ 106.410,00 [cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais]) e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (LE, art. 73, §§ 4º e 5º), além da inelegibilidade decorrente do abuso de
poder ou da conduta vedada (LC n. 64/90, art. 1º, I, "d" e "j").
Desde já, ADVERTE-SE que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo,
má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de
improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria Eleitoral na 58ª Zona Eleitoral
- Monsenhor GiI(PI)/PJMG, pelo e-mail pj.monsenhorgil@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios
hábeis a provar o cumprimento desta Recomendação, ao final do prazo de 10 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL DA 58ª ZONA ELEITORAL E A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MONSENHOR GIL/PI (PJMG) consideram os destinatários como pessoalmente CIENTES da situação ora
exposta e, pois, da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia da Recomendação à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí para publicação no Diário Oficial
Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do
Patrimônio Público (CACOP), em arquivo editável, bem como ao Cartório Eleitoral da 58ª Zona Eleitoral - Monsenhor Gil/PI, ao próprio
Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao Procurador Regional Eleitoral do Piauí (PRE/PI), para conhecimento, e aos seus
respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 17/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
Monsenhor Gil (PI), 03 de abril de 2020.
(assinado digitalmente)
RAFAEL MAIA NOGUEIRA
Promotor Eleitoral na 58ª Zona Eleitoral e
Promotor de Justiça da Promotoria de Justiça de Monsenhor Gil (PI)
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3.3. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CASTELO DO PIAUÍ-PI11146
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 01/2020 - REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
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 art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização"; que, de acordo com o artigo 36, §2º, da
Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO o previsto na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo 1, do Anexo XXII, Cap. I, da Política Nacional da Atenção Básica,
explicitando ser atribuição do ACS e do ACE (...) "desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em
especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas
individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; (...) "Identificar e registrar situações que interfiram no curso das
doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão
de doenças infecciosas e agravos"; "Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção
individual e coletiva", "Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis"; "Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal", etc.
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a publicação do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO
CORONAVÍRUS (2019-nCoV) do Estado do Piauí, que contempla fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos
Municípios;
CONSIDERANDO que no fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos Municípios a Unidade Básica de Saúde
é a porta de entrada para o atendimento dos casos suspeitos:
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de
Contingência;
CONSIDERANDO que foram mantidos o curso dos prazos dos procedimentos relacionados à atuação sobre a pandemia do coronavírus, no
período de 18 de março a 16 de abril de 2020, no âmbito do MPPI, conforme art. 4º, inciso I, da Recomendação PGJ/CGMP nº 02/2020, que
recomenda aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, no âmbito da sua atuação funcional, a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no interesse da saúde pública;
CONSIDERANDO a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR a senhora Leila de Almeida Soares, Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem constitucional,
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legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
1. a pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário epidemiológico
local, visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde e da SESAPI,
bem assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual situação da
enfermidade no âmbito do município de Castelo do Piauí_;
2. que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de Castelo do Piauí contenha, como elementos mínimos a realidade e estrutura
sanitárias disponíveis, estimando objetivamente a cronologia da implantação de cada uma das providências necessárias de modo que em tal
instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e confirmados de coronavírus;
que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta (inclusive, equipes de campo, em especial, agentes comunitários
de saúde e agente de combate a endemias);
4. que se organizem providências que garantam estoques estratégicos de recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção ou
protetor facial, máscara, avental impermeável de mangas longas, luvas de procedimentos, para atender casos suspeitos (Pag. 22, do Protocolo
de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus , e na pág. 14, do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA
INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado do Piauí );
5.que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e outras
manifestações, empregando, para tanto, a Ouvidoria do SUS;
6. que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de saúde quando se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região, etc.) no endereço de internet da Prefeitura Municipal e/ou da
Secretaria Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em locais de grande
acesso de pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde, bem como por intermédio dos agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população como um todo;
7. que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente aqueles divulgados
pela Secretaria de Estado da Saúde;
8. que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica, em especial agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre que necessário, auxílio técnico das respectivas
Regionais de Saúde.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, pelo e-mail pj.castelopi@mppi.mp.br as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Castelo do Piauí/PI, 06 de Abril de 2020.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça
PORTARIA Nº 04/2020
Instaura Procedimento Administrativo Nº 01/2020, para Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Castelo do Piauí/PI.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Castelo do Piauí, no uso
das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 26, I da Lei n° 8.625/93 e art. 37, incisos I, V e VI, da
Lei Complementar Estadual n° 12/93 e,
CONSIDERANDO que a Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de 2017, autorizou a instauração de PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO,
para acompanhar e fiscalizar, de forma continuada, políticas públicas ou instituições;
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 art. 127, caput, da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que, segundo o artigo 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 8080/1990 estabelece como um dos objetivos do SUS "a assistência às pessoas por intermédio de ações
de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas", consoante
redação do art.5º, III;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 15, XIII, da mesma lei federal, são comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, em seu
âmbito administrativo, a atribuição de: "para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo
iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar
bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização"; que, de acordo com o artigo 36, §2º, da
Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, exceto em situações
emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO o previsto na Portaria de Consolidação nº 2/2017, Anexo 1, do Anexo XXII, Cap. I, da Política Nacional da Atenção Básica,
explicitando ser atribuição do ACS e do ACE (...) "desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em
especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas
individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de
doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário; (...) "Identificar e registrar situações que interfiram no curso das
doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão
de doenças infecciosas e agravos"; "Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção
individual e coletiva", "Conhecer o funcionamento das ações e serviços do seu território e orientar as pessoas quanto à utilização dos serviços de
saúde disponíveis"; "Exercer outras atribuições que lhes sejam atribuídas por legislação específica da categoria, ou outra normativa instituída
pelo gestor federal, municipal ou do Distrito Federal", etc.
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CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado do
Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
CONSIDERANDO a publicação do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO DA INFECÇÃO HUMANA PELO
CORONAVÍRUS (2019-nCoV) do Estado do Piauí, que contempla fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos
Municípios;
CONSIDERANDO que no fluxo de atendimento de casos suspeitos do 2019-nCoV na Atenção Básica nos Municípios a Unidade Básica de Saúde
é a porta de entrada para o atendimento dos casos suspeitos:
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por meio da Comissão da Saúde, emitiu a Nota Técnica Conjunta nº
01/2020 - CES/CNMP/1ª CCR, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que, de acordo com as orientações entabuladas na referida Nota Técnica, cabe aos Órgãos de Execução do Ministério Público
com funções na área da saúde a aproximação com os gestores locais de saúde, visando acompanhar e tomar ciência dos Planos Municipais de
Contingência;
CONSIDERANDO que foram mantidos o curso dos prazos dos procedimentos relacionados à atuação sobre a pandemia do coronavírus, no
período de 18 de março a 16 de abril de 2020, no âmbito do MPPI, conforme art. 4º, inciso I, da Recomendação PGJ/CGMP nº 02/2020, que
recomenda aos membros do Ministério Público do Estado do Piauí, no âmbito da sua atuação funcional, a adoção de medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, no interesse da saúde pública;
CONSIDERANDO a instituição do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do Contágio pelo Coronavírus (COVID - 19), por meio da Portaria
PGJ nº 839/2020, no âmbito do Ministério Público do Piauí;
CONSIDERANDO ser o Ministério Público órgão agente da fiscalização da gestão pública de saúde, assim definido na Seção IV, Capítulo IV, da
Lei Complementar Federal nº 141, de 13 de janeiro de 2012, RESOLVE:
Instaurar o presente Procedimento Administrativo nº 01/2020, na forma dos arts. 8º a 13º da Resolução CNMP nº 174, de 04 de julho de
2017, tendo por objeto "Acompanhamento do Controle e Prevenção de Proliferação do Coronavírus, no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS), sob gestão da Secretaria da Saúde do município de Castelo do Piauí/PI" determinando as seguintes providências:
Autuação da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
Remessa desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde - CAODS/MPPI, por
e-mail, para conhecimento;
Remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na imprensa
oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria Geral de Justiça;
4. Recomendar à senhora Leila de Almeida Soares, Secretária Municipal de Saúde, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
4.1. a pronta adoção de providências para a elaboração e aplicação do Plano de Contingência Municipal, voltado para o cenário
epidemiológico local, visando à redução dos riscos de transmissão do coronavírus (COVID-19), conforme recomendações do Ministério da Saúde
e da SESAPI, bem assim dispondo serviços e recursos voltados à prevenção, ao cuidado e à correta informação da população acerca da atual
situação da enfermidade no âmbito do município de Castelo do Piauí;
4.2. que o Plano de Contingência para a Infecção pelo Coronavírus de Castelo do Piauí contenha, como elementos mínimos a realidade e
estrutura sanitária disponível, estimando objetivamente a cronologia da implantação de cada uma das providências necessárias de
modo que em tal instrumento esteja definido o fluxo de atendimento para os casos suspeitos e confirmados de coronavírus;
4.3. que se definam equipes de profissionais para as ações de vigilância e resposta (inclusive, equipes de campo, em especial, agentes
comunitários de saúde e agente de combate a endemias);
4.4. que se organizem providências que garantam estoques estratégicos de recursos materiais e EPIs, a saber: gorro, óculos de proteção
ou protetor facial, máscara, avental impermeável de mangas longas, luvas de procedimentos, para atender casos suspeitos (Pag. 22, do
Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus e na pág. 14, do PLANO ESTADUAL DE CONTINGÊNCIA PARA O ENFRENTAMENTO
DA INFECÇÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS 2019-nCoV do Estado do Piauí );
4.5. que se operacionalize, torne disponível e se dê conhecimento ao público de canal de comunicação para atender dúvidas, reclamações e
outras manifestações, empregando, preferencialmente, a Ouvidoria do SUS;
4.6. que se ofereça material informativo (com orientações sobre as formas de transmissão, sintomas, profilaxia, fluxo de serviços de
saúde - quando se deve buscar a UBS, hospital de referência ou outro serviço na região, etc.) no endereço de internet da Prefeitura
Municipal e/ou da Secretaria Municipal de Saúde, ou por meio de rádio comunitária (e outras emissoras que a tanto possam aderir), panfletos em
locais de grande acesso de pessoas, divulgação na rede escolar, nas unidades de saúde, bem como por intermédio dos agentes comunitários de
saúde e de combate a endemias, sem prejuízo de outros meios que atendam à população como um todo;
4.7. que, quando da divulgação de informações à comunidade, utilizar-se, obrigatoriamente, de dados oficiais, especialmente aqueles
divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde;
4.8. que se realize a capacitação de todos os profissionais atuantes na atenção básica, em especial agentes comunitários de saúde e de
combate a endemias, para que atuem em face do coronavírus, buscando, para tanto, sempre que necessário, auxílio técnico das respectivas
Regionais de Saúde.
5. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, a servidora Rayssa Fernandes Lima, lotada nesta Promotoria de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.
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Ultimadas as providências preliminares, retornem para ulteriores deliberações.
Castelo do Piauí, 06 de Abril de 2020.
Ricardo Lúcio Freire Trigueiro
Promotor de Justiça

3.4. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BATALHA-PI11149
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 36/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Barras, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926/2020, dispondo sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabelecendo uma série de
mecanismos de atuação para as autoridades em vigilância da saúde, tais como isolamentos, quarentenas, e, também, a restrição excepcional e
temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de
locomoção interestadual e intermunicipal;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, o Decreto nº 18.895/2020 declarou estado de calamidade pública, em razão da grave crise de saúde
decorrente da pandemia da Covid-19;
CONSIDERANDO que, também no âmbito estadual, o Decreto nº 18.901/2020, determinou medidas excepcionais voltadas ao enfrentamento
dessa grave crise, como, por exemplo, o controle do fluxo de pessoas nas divisas do Estado, a ser exercido pela vigilância sanitária estadual, em
articulação com os serviços de vigilância sanitária federal e municipais, e com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, além da colaboração da
Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal;
CONSIDERANDO que, no diploma normativo citado acima, consta que "o controle de fluxo de pessoas será exercido por meio de abordagem
das pessoas que cruzarem a divisa estadual, as quais receberão orientações e determinações expedidas pelo serviço de saúde com objetivo de
conter a contaminação pelo novo coronavirus";
CONSIDERANDO que, conforme notícias veiculadas nos últimos dias na mídia, houve um aumento do número de ônibus provenientes de
lugares onde já há uma grande disseminação da Covid-19, como o Estado de São Paulo, os quais muitas vezes buscam fugir da fiscalização,
podendo colocar em risco a saúde dos passageiros e das demais pessoas com quem estes entrarão em contato após o desembarque;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça tomou conhecimento do tráfego de ônibus advindos de locais com incidência de casos do
Novo Coronavírus (COVID-19) rumando ao município de Barras, Boa Hora e Cabeceiras do Piauí, causando risco de contágio entre os que estão
em trânsito e os que aqui se encontram;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve:
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE BOA HORA, por meio de Sua Excelência o Sr. FRANCIEUDO DO NASCIMENTO CARVALHO, Prefeito
Municipal, caso ainda não tenha providenciado, que estabeleça com urgência, a partir do recebimento desta Recomendação a criação de equipes
para execução de barreira sanitária com controle de entrada e saída do Município de Boa Hora/PI, e adote as seguintes medidas, dentre outras
consideradas pertinentes:
Seja disponibilizado local apropriado para procedimento de triagem dos passageiros, a ser realizado por agentes de endemias, profissionais da
Secretaria de Saúde e de Assistência Social, com medição de temperatura com termômetro sem contato, detectando aqueles com possíveis
sintomas e separando-os dos demais, a fim de que sejam colocados em quarentena, isolamento ou internação, atendendo à prescrição de
especialista de saúde caso a caso;
Conduza os passageiros, sintomáticos ou não, até as suas residências e firme termo de compromisso pessoal com cada um deles, notadamente
para que cumpra isolamento social por pelo menos 07 (sete) dias;
Sejam repassadas medidas de orientação para as pessoas que estejam ingressando no Município de Boa Hora sobre sinais, sintomas e cuidados
básicos, como lavagem regular das mãos, cobertura da boca e nariz ao tossir e espirrar;
viabilização, conforme orientação e prescrição profissional, de isolamento domiciliar ou hospitalar e quarentena (inclusive compulsórios, caso o
agente demonstre resistência no cumprimento das medidas determinadas, devendo a Polícia Militar ser acionada para auxiliar na fiscalização e
na efetivação das deliberações da Secretaria de Saúde do Município de Boa Hora, de viajante internacional ou nacional que regressou ao país ou
de outra unidade da federação com transmissão comunitária do novo coronavírus, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo se
estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco da transmissão;
representação à Polícia Militar do Estado do Piauí, Polícia Civil do Estado do Piauí e/ou às Promotorias de Justiça da Comarca de Barras caso
constatado o descumprimento das medidas de isolamento e quarentena determinadas por profissional lotado na Secretaria de Saúde do
Município de Boa Hora, com o objetivo de responsabilizar o agente pela prática dos crimes previstos nos artigos 268 e 330, ambos do Código
Penal, sem prejuízo da responsabilização civil e da adoção, pelo ente municipal, das providências administrativas (aplicação de multa com
fundamento na legislação municipal, requisição de bens e serviços e interdição dos locais que insistam em desrespeitar as determinações legais
e administrativas necessárias para a contenção, prevenção e combate à pandemia do novo conronavírus, dentre outros) e judiciais cabíveis e
necessárias para efetivar as mencionadas medidas;
Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários ao cumprimento de todas as ações, garantindo segurança e proteção para
as equipes de profissionais envolvidos nas ações de vigilância e assistência, abordagens e fiscalizações, bem como de máscaras pelas pessoas
que estejam com sintomas da COVID-19 identificados na barreira sanitária;
Seja informado ao Ministério Público o fluxo de atendimento dos pacientes suspeitos a COVID 19, para que integrem as estatísticas e
acompanhamento;
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais;
d) fixa-se o prazo de 24 horas, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Barras, pelo e-mail (segunda.pj.barras@mppi.mp.br) as providências tomadas e
a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento, sob pena de serem implementadas as medidas judiciais cabíveis ao
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caso;
f) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, divulguem adequadamente o documento por meio de reprodução e afixação do documento em local de
fácil acesso ao público, inclusive na entrada dos prédios da Prefeitura Municipal de Boa Hora e da Câmara Municipal de Boa Hora, na entrada
das escolas da rede pública de ensino (estadual e municipal) e nas unidades básicas de saúde, além de reprodução integral do documento na
página institucional da Prefeitura Municipal na rede mundial de computadores, no Portal da Transparência e em todas as redes sociais
administradas pela Prefeitura Municipal de Boa Hora;
Adverte-se que a divulgação da presente recomendação e o fornecimento das informações requisitadas são de caráter obrigatório, sob pena de
configuração dos crimes previstos no artigo 330 do Código Penal e no artigo 10 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), respectivamente.
De mais a mais, para conhecimento, seja a presente recomendação encaminhada, preferencialmente por e-mail ou aplicativo de celular utilizado
para troca de mensagens aos destinatários.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam
cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Diligência necessárias. Cumpra-se.
Barras-PI, 06 de abril de 2020.
[Assinado Digitalmente]
Glécio Paulino Setúbal da Cunha e Silva
Promotor de Justiça

3.5. 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PICOS-PI11151
Ref. PA SIMP nº 881-361/2020
Picos, 03 de março de 2020.
Ao Excelentíssimo Senhor
CARLOS EDILSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA
Secretário de Justiça do Estado do Piauí
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 01/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ por seu
representante signatário em exercício na 6ª Promotoria de Justiça de Picos, no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições
contidas nos artigos 127 e 129, incisos II e VII, da Constituição Federal; artigo 26, incisos I, e artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal
de nº 8.625/93; e artigo 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93;
CONSIDERANDO que, nos termos da Constituição da República e da Constituição do Estado do Piauí, incumbe ao Ministério Público à defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
bem como o efetivo respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 8.625/1993 e artigo 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar
Estadual n° 12/1993);
CONSIDERANDO que a recomendação é instrumento de caráter não vinculante, mas que a partir do seu recebimento, o destinatário não pode
alegar desconhecimento da situação de ilegalidade, restando presumido e comprovado o dolo, no caso de eventual omissão na tomada de
providências para fazer cessar imediatamente a ilegalidade;
CONSIDERANDO a disposição prevista no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República Federativa de 1988, que assegura a razoável
duração do processo judicial com a aplicação dos meios que garantem a celeridade de sua tramitação;
CONSIDERANDO o disposto no art. 185 e no art. 222 do Código de Processo Penal, os quais permitem a adoção do sistema de
videoconferência em atos processuais de procedimentos e ações penais;
CONSIDERANDO que o Código de Processo Penal, nos termos do art. 405,
§ 1º, adota preferencialmente o sistema audiovisual com a finalidade de obter maior fidelidade das informações, dentre as formas possíveis de
documentação dos depoimentos;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução nº 105/2010, formulou regras a respeito da documentação
dos depoimentos por meio do sistema audiovisual e realização de interrogatório e inquirição de testemunhas por videoconferência;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de
janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (covid-19);
CONSIDERANDO a Portaria Interministerial nº 07, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de
saúde pública previstas na
Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, no âmbito do Sistema Prisional.
CONSIDERANDO a necessidade de garantir a saúde da população carcerária e dos servidores públicos dos estabelecimentos prisionais durante
a pandemia de coronavírus, com a adoção de medidas de prevenção através da disponibilização de suprimentos, como máscaras higiênicas e
álcool em gel;
CONSIDERANDO que a Penitenciária Feminina Regional de Picos - Prefeito Adalberto de Moura, localizada na cidade e comarca de Picos-PI,
não dispõe de estrutura física e de equipamentos tecnológicos para a realização de videoconferência, de suprimentos necessários para a
prevenção da COVID-19 e de local para possível isolamento de preso ou profissional que eventualmente apresente suspeitas da COVID-19.
RESOLVE:
Expedir RECOMENDAÇÃO ao Secretário de Justiça do Estado do Piauí - CARLOS EDILSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA, em relação
a Penitenciária Feminina Regional de Picos - Prefeito Adalberto de Moura, nos seguintes termos:
1º) que disponibilize o sistema de videoconferência ou outro recurso de transmissão de sons e imagens, possibilitando a permanência da ré presa
na unidade prisional, evitando-se a propagação da COVID-19;
2º) que disponibilize suprimentos necessários para a prevenção da COVID-19, como o álcool em gel, máscaras higiênicas, sabão,
sabonetes e produtos de limpeza em geral; 3º) que providencie local adequado para a realização de videoconferência e para o possível
isolamento de preso ou profissional que eventualmente apresente suspeitas da COVID-19.
Outrossim, dá-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento
desta, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento dos termos desta Recomendação, informando a esta Promotoria de Justiça quais
as providências encetadas para seu cumprimento.
CUMPRA-SE, servindo este de solicitação formulada pelo Ministério Público, com o devido encaminhamento aos destinatários e registros de
praxe.
Procedida à diligência, junte-se certidão no SIMP e tornem os autos conclusos para ulteriores deliberações.
MAURÍCIO VERDEJO G. JUNIOR
Promotor de Justiça

3.6. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CRISTINO CASTRO-PI11154
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) nº 08/2020 - PORTARIA Nº 16/2020
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através do seu representante em exercício nesta Promotoria de Justiça, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais;
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que a Constituição Federal (CF) de 1988 estabelece como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade
da pessoa humana (artigo 1º, inciso III) e como um dos seus objetivos fundamentais "promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça,
sexo, cor, idade e quaisquer formas de discriminação" (art. 3º, inciso IV) além de expressamente declarar que "todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza" (CF, art. 5º, caput);
CONSIDERANDO o e-mail encaminhado a esta Promotoria de Justiça relatando a situação em que se encontra José da Guia Gomes Rodrigues;
CONSIDERANDO a necessidade de realização de diligências e demais investigações;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo é o procedimento próprio da atividade-fim do Ministério Público, destinado a apurar fatos
ainda não sujeitos a inquérito civil;
CONSIDERANDO que o Procedimento Administrativo será instaurado por portaria sucinta, com delimitação de seu objeto, aplicando-se, no que
couber, o princípio da publicidade dos atos;
RESOLVO: INSTAURAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA), tendo como objetivo acompanhar a situação em que se encontra José da
Guia Gomes Rodrigues, DETERMINANDO-SE:
1. Registrar o procedimento no sistema SIMP;
2. Nomeio como secretários para este procedimento, os servidores lotados na Promotoria de Justiça de Cristino Castro, com fulcro no art. 4º,
inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
3. O encaminhamento do arquivo em formato word ao DOEMP para fins de publicação, certificando-se nos autos o envio e, posteriormente, a
publicação oficial;
4. A fixação do prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo o secretário do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão.
5. Oficie-se o CRAS de Palmeira do Piauí para que preste a assistência necessária (médica e psicossocial) a JOSÉ DA GUIA GOMES
RODRIGUES (supostamente incapaz), filho de Delvair, residente e domiciliado na Localidade Engano, Zona Rural de Palmeira do Piauí, próximo
à escola local, encaminhando, no prazo de 20 (vinte) dias, inmformações acerca das providências adotadas.
Cumpridas as referidas diligências, FAÇAM-ME OS AUTOS CONCLUSOS para ulterior análise.
Cumpra-se.
Cristino Castro/PI, 07 de abril de 2020.
Roberto Monteiro Carvalho
Promotor de Justiça Titular da PJ de Cristino Castro,
respondendo cumulativamente pela PJ de Capitão de Campos.

3.7. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI11156
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 19/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, com
fundamento no art. 127 da Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual n° 12/93, art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto
da Criança e do Adolescente) e, o disposto na Resolução n° 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público ,que regulamenta a expedição
de Recomendação Administrativa e;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, nos termos do art. 131 do ECA é órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, encarregado de
zelar pelos cumprimentos dos direitos de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, enquanto órgão público municipal deve obediência aos princípios constitucionais da Administração
Pública, previstos no art. 37 do ECA: Moralidade, Legalidade, Impessoalidade, publicidade e eficiência.
CONSIDERANDO que o horário de funcionamento do Conselho Tutelar é matéria de reserva legal, pelo disposto no art. 134 do ECA;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus (COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o CAODIJ expediu a Nota Técnica n° 03/2020, em anexo, dispondo que compete à municipalidade, em razão do Poder
de Polícia, restringir o horário de funcionamento de órgãos públicos, no período da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes e suas famílias, o que poderia facilitar a disseminação do COVID - 19;
CONSIDERANDO, com base na Lei Federal n° 13.979/19 e na autonomia administrativa dos entes federativos, estados e municípios vêm
adotando medidas de restrição de fluxos de pessoas, visando impedir proliferação do COVID - 19;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de funcionamento do Conselho Tutelar, durante a crise do Coronavírus, para o atendimento de casos
graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, em atenção ao Princípio da não interrupção do atendimento à população (art. 19 da
Resolução n° 170/2014 do CONANDA), ainda que na forma de sobreaviso;
CONSIDERANDO que durante o funcionamento no período de crise do COVID - 19, o conselheiro tutelar e as equipes de suporte devem adotar
as medidas necessárias para a prevenção e transmissão do vírus;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, que regulamente o horário de
funcionamento do Conselho Tutelar no período de pandemia do COVID - 19, conforme sugestões previstas na Nota Técnica n° 03/2020 do
CAODIJ, quais sejam:
Funcionamento exclusivamente na forma de sobreaviso, devendo o Conselho Tutelar elaborar escala e divulgá-la amplamente;
Atendimento dos casos graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, que ensejam a tomada urgente de medidas de proteção;
Restrição de atendimento presencial aos casos excepcionais, e adotando as medidas necessárias de prevenção determinadas pelas autoridades
sanitárias;
Fornecimento, pelo município, de materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos conselheiros tutelares, bem como aos funcionários que
prestam apoio ao Conselho Tutelar, como motoristas, digitadores, etc como forma de prevenção e transmissão da COVID - 19;
O Conselheiro Tutelar de sobreaviso deverá comunicar ao órgão gestor, para efeito de comprovação de trabalho de sobreaviso, relatórios apenas
quantitativo de casos atendidos durante o período.
Fixa-se o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude e aos
respectivos destinatários.
São Miguel do Tapuio (PI), 31 de março de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
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RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 20/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, com
fundamento no art. 127 da Constituição Federal, art. 36, VI da Lei Complementar Estadual n° 12/93, art. 201 da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto
da Criança e do Adolescente) e, o disposto na Resolução n° 164/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público ,que regulamenta a expedição
de Recomendação Administrativa e;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, nos termos do art. 131 do ECA é órgão autônomo, permanente e não jurisdicional, encarregado de
zelar pelos cumprimentos dos direitos de crianças e adolescentes;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar, enquanto órgão público municipal deve obediência aos princípios constitucionais da Administração
Pública, previstos no art. 37 do ECA: Moralidade, Legalidade, Impessoalidade, publicidade e eficiência.
CONSIDERANDO que o horário de funcionamento do Conselho Tutelar é matéria de reserva legal, pelo disposto no art. 134 do ECA;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus (COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o CAODIJ expediu a Nota Técnica n° 03/2020, em anexo, dispondo que compete à municipalidade, em razão do Poder
de Polícia, restringir o horário de funcionamento de órgãos públicos, no período da pandemia do COVID-19;
CONSIDERANDO que o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes e suas famílias, o que poderia facilitar a disseminação do COVID - 19;
CONSIDERANDO, com base na Lei Federal n° 13.979/19 e na autonomia administrativa dos entes federativos, estados e municípios vêm
adotando medidas de restrição de fluxos de pessoas, visando impedir proliferação do COVID - 19;
CONSIDERANDO ainda a necessidade de funcionamento do Conselho Tutelar, durante a crise do Coronavírus, para o atendimento de casos
graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, em atenção ao Princípio da não interrupção do atendimento à população (art. 19 da
Resolução n° 170/2014 do CONANDA), ainda que na forma de sobreaviso;
CONSIDERANDO que durante o funcionamento no período de crise do COVID - 19, o conselheiro tutelar e as equipes de suporte devem adotar
as medidas necessárias para a prevenção e transmissão do vírus;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor ANTÔNIO LUIZ NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ-PI, que regulamente o horário de funcionamento do
Conselho Tutelar no período de pandemia do COVID - 19, conforme sugestões previstas na Nota Técnica n° 03/2020 do CAODIJ, quais sejam:
Funcionamento exclusivamente na forma de sobreaviso, devendo o Conselho Tutelar elaborar escala e divulgá-la amplamente;
Atendimento dos casos graves de violação de direitos de crianças e adolescentes, que ensejam a tomada urgente de medidas de proteção;
Restrição de atendimento presencial aos casos excepcionais, e adotando as medidas necessárias de prevenção determinadas pelas autoridades
sanitárias;
Fornecimento, pelo município, de materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos conselheiros tutelares, bem como aos funcionários que
prestam apoio ao Conselho Tutelar, como motoristas, digitadores, etc como forma de prevenção e transmissão da COVID - 19;
O Conselheiro Tutelar de sobreaviso deverá comunicar ao órgão gestor, para efeito de comprovação de trabalho de sobreaviso, relatórios apenas
quantitativo de casos atendidos durante o período.
Fixa-se o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude e aos
respectivos destinatários.
São Miguel do Tapuio (PI), 31 de março de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 21/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu Promotor de Justiça adiante assinado, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o art. 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Assistência Social, nos termos do art. 203 da Constituição Federal, será prestada a quem dela necessitar, independente
de contribuição à seguridade social, tendo como objetivo precípuo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
CONSIDERANDO que a Assistência Social no Brasil tem papel fundamental na proteção social, na ampliação do bem-estar e nas medidas de
cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável, de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde - SUS;
CONSIDERANDO que o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), porta de entrada da Assistência Social, enquanto órgão público
municipal, deve obediência aos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37 da CF: Moralidade, Legalidade,
Impessoalidade, Publicidade e Eficiência;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n. 10.282/2020, que regulamenta a Lei n. 13.979/2020, para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais, o qual elenca no art. 3º, inciso II, a assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade como
serviço público essencial, sendo, portanto, indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus (COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o Ministério da Cidadania editou a Portaria n. 337/2020, dispondo acerca de medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
CONSIDERANDO que a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito dos Estados, Municípios e Distrito Federal
deverá ser assegurada, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
CONSIDERANDO a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia, e as medidas adotadas no
âmbito de estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a importância de o Estado brasileiro
garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a
integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção dos serviços do CRAS do Município de São Miguel do Tapuio, com as devidas cautelas para
evitar a propagação do novo Coronavírus, uma vez que a população não pode ficar desassistida, precipuamente os usuários das ações
assistenciais;
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CONSIDERANDO que o art. 3º, inciso I, da citada Portaria n. 337/2020, determina que os órgãos gestores da política de assistência social dos
estados, municípios e Distrito Federal, deverão adotar o regime de trabalho em turnos de revezamento, de modo a prevenir e reduzir o risco de
transmissão do Covid-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas e as determinações do Decreto n. 10.282/2020 e da Portaria do Ministério da Cidadania n. 337/2020,
acima referidas e outras com ela convergentes, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, REGULAMENTE imediatamente o horário de
funcionamento dos órgãos componentes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no período de pandemia do COVID - 19, com
a PRONTA MANUTENÇÃO e/ou PRONTO REESTABELECIMENTO da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no
âmbito municipal àqueles que necessitarem, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e
profissionais do SUAS, nos seguintes termos:
I - Funcionamento em regime de jornada em turnos de revezamento, em que se promova melhor distribuição da força de trabalho com o objetivo
de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho, devendo a Secretaria de Assistência Social estabelecer escala de
funcionamento das atividades, de modo que seus os servidores empreendam fiel cumprimento;
II - Adoção de medidas de segurança para os profissionais do SUAS com a disponibilização de materiais de higiene e Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s), recomendados pelo Ministério da Saúde, afastamento ou colocação em teletrabalho dos grupos de risco, devendo ser
fornecido, pelo Município, materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos servidores da Secretaria de Assistência Social e do CRAS de São
Miguel do Tapuio, bem como aos funcionários que prestam apoio aos citados órgãos, como motoristas, digitadores etc., como forma de
prevenção e transmissão da COVID-19;
III - Observância no âmbito dos equipamentos e serviços socioassistenciais das orientações do Ministério da Saúde com relação ao cuidado e
prevenção da transmissão nos termos da Cartilha do Ministério da Saúde "Tem dúvidas sobre o Corona Vírus" disponível no link
https://coronavirus.saude.gov.br/ ou no http://blog.mds.gov.br/redesuas/, em especial nos Serviços de Acolhimentos, no Serviço de Proteção
Social Especial para pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias e no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
IV - Flexibilização das atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e dos Centros
Especializados de Assistência Social - CREAS, com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos;
V - Intensificação das atividades de:
a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da transmissão, conforme orientações do Ministério da Saúde;
b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e usuários do SUAS acerca das estratégias e procedimentos que
serão adotados para assegurar as ofertas essenciais; e
c) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente
daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos, gestantes e lactantes, visando assegurar a sua proteção;
VI - Organização da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os
atendimentos individualizados graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;
VII - Realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e constantemente limpos, atentando para a garantia de sigilo e
privacidade do atendimento, ainda que se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, tendas etc.; e
VIII - Suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre outras atividades coletivas ou, não sendo possível a
suspensão parcial ou total das atividades coletivas no âmbito dos equipamentos socioassistenciais, a recomendação de se manter a distância de,
no mínimo, 1 (um) metro entre os presentes e realizar as atividades em ambientes arejados.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI,
pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o
cumprimento desta Recomendação, ao final do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia desta Recomendação para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI),
assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), ao Centro de Apoio de Defesa da Infância e
Juventude (CAODIJ) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 07/2020,
ante a urgência da situação, bem como no mural dessa PJSMT para ampla publicidade.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 02 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 22/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal estatui que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
CONSIDERANDO que o art. 200 da Constituição Federal determina que "ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador";.
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a alínea "b" do inciso IV do art. 18 da referida Lei elenca a vigilância sanitária dentre os serviços de incumbência da
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o inciso I do § 1º do art. 6º da aludida Lei nº 8.080/90 conceitua vigilância sanitária como "um conjunto de ações capaz
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da
prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde";
CONSIDERANDO a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os
procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem
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prévia autorização da Anvisa e dá outras providências;
CONSIDERANDO que para fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais as empresas devem possuir
Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária, além de outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para fabricação e
armazenamento de substância inflamável;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 2/2020/SEI/DIRE3/ANVISA que traça orientações gerais sobre a doação de álcool 70%;
CONSIDERANDO que, de acordo com o § 1º-B, do art. 273, do Código Penal, é conduta típica quem importa, vende, expõe à venda, tem em
depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produtos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância
sanitária competente; em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; sem as características de identidade e
qualidade admitidas para a sua comercialização; com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; de procedência ignorada; e
adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, com pena de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 274 do Código Penal tipifica a conduta de empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento,
gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela
legislação sanitária, com pena de reclusão que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 276 do Código Penal criminaliza a conduta de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer
forma, entregar a consumo produto nas condições do art. 274 retromencionado, com pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão;
CONSIDERANDO que é crime tipificado no art. 278 do Código Penal fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de
qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, cuja pena
varia de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa;
CONSIDERANDO que os crimes acima declinados têm como bem jurídico tutelado a saúde pública;
CONSIDERANDO que a Vigilância Sanitária no exercício de suas funções tem o poder-dever, no exercício do poder de polícia administrativo,
desde que amparado no Código de Postura do respectivo município, apreender produtos e matéria-prima que se encontram em desacordo com a
legislação sanitária.
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, em cumprimento às disposições de
ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que, ao fiscalizar empresas
ou pessoas físicas que decidam fabricar temporariamente preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização
da Anvisa a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, observe os seguintes critérios:
Apenas as empresas que se enquadram nas categorias de fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos foram autorizadas à
produção excepcional destes produtos nos termos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
As empresas produtoras devem possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelos órgãos de saúde
competentes, bem como as demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para a fabricação e armazenamento de substância
inflamável, conforme determina o parágrafo único do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
Às empresas fabricantes de medicamentos somente é permitida, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação e a comercialização das
seguintes preparações antissépticas ou sanitizantes: álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool gel, álcool isopropilico
glicerinado 75% e digliconato de clorexetina 0,5%, por força do art. 3º da aludida Resolução;
Às empresas fabricantes de cosméticos e saneantes somente são autorizadas a fabricar e comercializar sem prévia autorização da Anvisa o
álcool 70% nas suas diversas formas de apresentação, de acordo com o art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia
Brasileira, ressalvada a possibilidade de substituição de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes indisponíveis por insumos que tenham a
mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade no produto, de acordo com o art. 5º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
As matérias-primas devem possuir padrão de qualidade para uso humano, de acordo com o art. 6º da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 350/2020;
Para fins de doação pública dos produtos mencionados nos itens 3 e 4, é permitido aos fabricantes receber doações de matéria-prima, desde que
atendidos os requisitos técnicos de qualidade e segurança definidos pela fabricante do produto acabado, na conformidade do art. 7º da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
O prazo de validade das preparações produzidas de acordo com a RDC nº 350/2020 não pode ser superior a 180 (cento e oitenta) dias e deve
ser fixado com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura científica de acordo com o art. 8º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
Devem ser obedecidos os critérios técnicos de qualidade estabelecidos nas demais Resoluções da Anvisa para a fabricação e comercialização
dos produtos mencionados, conforme disciplina a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 em seu art. 9º;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ RECOMENDA, ainda, que seja realizada a APREENSÃO DOS PRODUTOS E DA MATÉRIAPRIMA de empresas ou pessoas físicas que estejam atuando em desacordo com as normas da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
350/2020 ou que não atendam aos critérios de qualidade previstos no referido ato administrativo, conforme autorização do Código de Posturas
local.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixa-se o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 03 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 23/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, com
fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo
único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, instaurou o Procedimento Administrativo nº 07/2020, com o objetivo de
acompanhar o surgimento e propagação do COVID-19 no município de São Miguel do Tapuio;
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CONSIDERANDO que no último dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPII, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, especialmente no território chinês;
CONSIDERANDO que, no Brasil, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN foi declarado em 3 de fevereiro de
2020, por meio da edição da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO que, até o dia 02 de abril de 2020, o Brasil havia registrado 299 (duzentos e noventa e nove) mortes decorrentes da
propagação do COVID-19, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até a presente data, foram registrados 19 (dezenove) casos confirmados de COVID-19, com 04
(quatro) óbitos decorrentes dessa doença, e 268 (duzentos e sessenta e oito) suspeitos, todos com a potencial letalidade inerente à doença;
CONSIDERANDO que, consoante fartas evidências científicas, mesmo após a morte da pessoa contaminada pelo vírus transmissor do COVID19, o seu cadáver e os tecidos e fluidos retirados têm potencial para continuar transmitindo a doença àqueles que manuseiam ou se aproximam
do corpo;
CONSIDERANDO que, a partir dessa constatação, recentes manifestações de órgãos sanitários, como a Nota Técnica COES MINAS COVID-19
Nº 3 - 20/03/2020, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, e o Informe Técnico 55/2020, da Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo, têm orientado os profissionais de assistência à morte, como médicos legistas, técnicos de autópsia e trabalhadores funerários sobre as
técnicas corretas de manuseio dos cadáveres;
CONSIDERANDO que, a exemplo de revelar a necessidade de observância desses cuidados, no âmbito normativo, foi editado pelo Governador
do Estado de São Paulo o Decreto nº 64.880, do último dia 20 de março, o qual determinou que a Secretaria da Saúde e a Secretaria da
Segurança Pública deverão, em seus respectivos âmbitos, em especial no Instituto de Medicina Legal e nos Serviços de Verificação de Óbitos,
adotar as providências necessárias para que as atividades de manejo de corpos e necrópsias no contexto de pandemia do COVID-19 não
constituam ameaça à incolumidade física das equipes de saúde, nem aumentem o risco de contágio;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público, que, nos termos do art. 216, deve garantir o direito à saúde de todos "mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, por sua vez, as instituições privadas, especialmente hospitais e funerárias, possuem o dever de garantir a observância de
todas as medidas profiláticas para conter a propagação do COVID-19, visando a assegurar o gozo do direito à saúde pela coletividade;
CONSIDERANDO que, em face disso, para além das medidas que propõem, na esteira da recente Lei Federal nº 13.979/2020, isolamento e
quarentena dos possíveis infectados, é oportuno e necessário que se exija de toda a cadeia de serviços e empreendimentos que manuseiam os
corpos das vítimas fatais dessa grave doença a observância de cuidados sanitários que minimizem as chances de contaminação de terceiros,
notadamente os profissionais da área de saúde e familiares do falecido;
CONSIDERANDO que, além disso, há técnicas de prevenção à contaminação do meio ambiente (em especial o solo e o lençol freático), que
devem ser obedecidas quando do descarte de tecidos e líquidos corpóreos nos casos mencionados;
CONSIDERANDO que essas proposições técnico-normativas, que objetivam salvaguardar o direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, estão corporificadas na Resolução CONAMA nº 358/2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a Resolução CONAMA nº 358/2005 não se aplica somente a clínicas e hospitais, mas, de acordo com o seu art. 1º, a
"todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de
campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino
e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e
produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de
tatuagem, entre outros similares".
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicas, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
escrito;
RESOLVE RECOMENDAR
Ao Sr. ERASMO FREIRE GOMES NETO, Secretário de Saúde do município de São Miguel do Tapuio que, no âmbito deste município,
verifique o manuseio de corpos de vítimas do COVID-19 e resíduos de saúde decorrentes do tratamento de pacientes infectados, bem como
ENCAMINHE esta RECOMENDAÇÃO aos HOSPITAIS e EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS do município para que sejam
adotados os seguintes cuidados:
a) medidas a serem observadas durante os procedimentos de autópsia e preparação de corpos:
O número de funcionários presentes ao executar esses procedimentos deve ser restringido ao mínimo necessário.
Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão.
Os EPIs para os profissionais que realizam a autopsia incluem: luvas cirúrgicas duplas interpostas com uma camada de luvas de malha sintética
à prova de corte, macacão usado sob um avental ou avental impermeável, óculos ou escudo facial, capas de sapatos ou botas impermeáveis e
máscaras N95.
Os EPIs devem ser removidos antes de sair do conjunto de autópsia e descartados apropriadamente, como resíduos infectantes.
Resíduos perfurocortantes devem ser descartados em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo
infectante.
Após remoção dos EPI, sempre proceder à higienização das mãos.
Artigos não descartáveis deverão ser encaminhados para limpeza e desinfecção/esterilização, consoante rotina do serviço, e em conformidade
com a normatização.
Câmeras, telefones, computadores e outros itens que ficam na sala de necropsia, ou preferencialmente na antessala, se possível, devem ser
tratados como artigos contaminados e devem ser limpos e desinfetados conforme recomendação do fabricante.
Para os demais trabalhadores que manipulam corpos humanos são recomendados os seguintes EPI: luvas não estéreis e nitrílicas ao manusear
materiais potencialmente infecciosos.
Se houver risco de cortes, perfurações ou outros ferimentos na pele, usar luvas resistentes sob as luvas de nitrila, avental limpo, de mangas
compridas, resistente a líquidos ou impermeável, para proteger a roupa, protetor facial de plástico ou uma máscara cirúrgica e óculos para
proteger o rosto, olhos, nariz e boca de fluidos corporais potencialmente infecciosos, que possam respingar durante os procedimentos.
Garantir às salas de autopsia sistemas de tratamento de ar adequados. Isso inclui sistemas que mantêm pressão negativa em relação às áreas
adjacentes e que fornecem um mínimo de 6 trocas de ar (estruturas existentes) ou 12 trocas de ar (nova construção ou reforma) por hora.
O ar ambiente deve sair diretamente para o exterior ou passar por um filtro HEPA, se for recirculado. Além disso, o ar dos sistemas de exaustão
ao redor da mesa de autopsia, deve ser dirigido para baixo e para longe dos trabalhadores que realizam os procedimentos de autópsia.
Os procedimentos geradores de aerossóis devem ser restringidos ao mínimo necessário.
Sempre que possível, devem ser utilizadas cabines de biossegurança para o manuseio e exame de amostras.
Os sistemas de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é realizada a limpeza do local.
Evitar utilizar serra óssea oscilante. Se necessário, conectar uma "cobertura" a vácuo para conter aerossóis. Utilize tesouras manuais.
Realizar limpeza das superfícies com água e detergente e proceder à desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% (pisos e paredes) ou álcool a
70% (bancadas, mesas, maca). Quando a limpeza estiver concluída e o EPI tiver sido removido, higienize as mãos imediatamente.
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O serviço de saúde que encaminhar o corpo deverá comunicar ao agente funerário das medidas de precaução.
b) medidas a serem observadas no descarte de resíduos de saúde decorrentes do manuseio de infectados e vítimas fatais:
Acondicionar os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde
e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua ausência, às normas e critérios
internacionalmente aceitos.
Garantir que os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde devem atender às exigências legais e às
normas da ABNT.
Somente transferir os resíduos de serviços de saúde para estações e sistemas de tratamento e disposição final licenciadas pelo órgão ambiental
competente.
Atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes para fins de
lançamento na rede pública de esgoto ou em corpo receptor de efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de
saúde.
Promover a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com suas características, conforme classificação definida
pela Resolução CONAMA nº 358/2005, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da
saúde e do meio ambiente.
Quanto aos resíduos do Grupo A1, constantes do anexo I da Resolução CONAMA nº 358/2005, submetê-los a processos de tratamento em
equipamento que promova redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para
aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.
c) medidas a serem observadas para o transporte de corpos:
O transporte do cadáver deve ser feito conforme procedimentos de rotina, com utilização de revestimentos impermeáveis para impedir o
vazamento de líquido.
O carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina após o transporte do cadáver.
Transportar o corpo somente após as amostras terem sido coletadas e o corpo ter sido ensacado.
O transporte do corpo deve ser feito de saco impermeável, selado e identificado.
Desinfetar a parte externa do saco plástico com desinfetante hospitalar registrado na ANVISA, aplicado conforme as recomendações do
fabricante.
Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco plástico para o corpo.
d) medidas a serem observadas durante os velórios e sepultamento:
Evitar o contato físico com o corpo, pois o vírus permanece viável em fluidos corpóreos, e também em superfícies ambientais.
Evitar a presença de pessoas sintomáticas respiratórias; se porventura é imprescindível que venham ao funeral precisam usar máscara cirúrgica
comum, e permanecer no local o menor tempo possível.
Evitar apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes do funeral.
Enfatizar a necessidade de higienização das mãos.
Disponibilizar água e papel toalha e álcool gel para higienização das mãos.
Manter limpas as instalações sanitárias e demais ambientes.
Deve ser evitada a presença de alimentos nas dependências de realização do funeral.
Manter a urna fechada com visor quando possível ou mantêla fechada, INCLUSIVE, na despedida final, evitando tocar ou beijar o corpo.
Para sepultamento em outro município que não o local onde ocorreu o óbito, manter a urna lacrada desde o transporte.
O embalsamamento não é recomendado, a menos que haja controles apropriados para gerenciar os procedimentos de geração de aerossóis.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixa-se o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde, ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Meio Ambiente e aos respectivos destinatários.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 03 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 24/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, com
fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo
único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que no primeiro trimestre deste ano tem sido verificado severo aumento das precipitações pluviométricas no Estado do Piauí,
o que tem causado enchentes e inundações em áreas urbanas e rurais;
CONSIDERANDO que, paralelamente ao recrudescimento das condições climáticas, nos últimos dias ocorreu o aumento de casos suspeitos e
contaminados pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que, no Brasil, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN foi declarado em 3 de fevereiro de
2020, por meio da edição da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO que, até o dia 02 de abril de 2020, o Brasil havia registrado 299 (duzentos e noventa e nove) mortes decorrentes da
propagação do COVID-19, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até a presente data, foram registrados 19 (dezenove) casos confirmados de COVID-19, com 04
(quatro) óbitos decorrentes dessa doença, e 268 (duzentos e sessenta e oito) suspeitos, todos com a potencial letalidade inerente à doença;
CONSIDERANDO que as consequências de possíveis enchentes em áreas residenciais no município de São Miguel do Tapuio, a exemplo de
aglomeração de pessoas, desalojamento, transporte de pessoas e pertences e realocamento em espaços coletivos, pode reforçar o risco de
contágio pelo COVID-19,
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam adotadas medidas preventivas para minorar esse risco sanitário,
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
escrito;
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RESOLVE RECOMENDAR
Ao Senhor JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, que, durante as atividades de
orientação, socorro e assistência social a pessoas atingidas por enchentes em áreas urbanas e rurais, adote todas as medidas preventivas para
evitar e/ou minorar o risco de contágio dos atingidos pelo novo coronavírus, com ênfase para o seguinte:
I) durante o atendimento às pessoas desabrigadas, manter uma distância mínima de 1,5m (um metro e meio), exceto em situações de resgate;
II) evitar promover o transporte de famílias desabrigadas distintas em um mesmo veículo;
III) evitar manter famílias desabrigadas distintas no mesmo alojamento individual, para diminuir o risco de transmissão de epidemia;
IV) prestar orientações, por meio de equipe médica, sobre as técnicas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus às pessoas desabrigadas
que se encontrem em local de alojamento individual/coletivo;
V) vedar aglomerações de pessoas nos locais de alojamento coletivo para desabrigados, mantendo isolamentos individuais para cada família
atendida.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixa-se o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde, ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Meio Ambiente e aos respectivos destinatários.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 03 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 25/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no
exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar
Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que, segundo o art. 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 9/2020-CGPROFI/DEPROS/SAP/, de 12.03.2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem
alta circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e das diversas comorbidades, conforme posicionamento sobre o COVID-19 da Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicado em 15.03.2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas de ensino e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de
reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações
preventivas à propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 estabeleceu, nos seus artigos 10 e 11, a suspensão imediata, por 15 (quinze) dias,
das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas
instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 61/2020 do Conselho Estadual de Educação, que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais
para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem
as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao novo Coronavirus - SARS - Cov2;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), emitiu a Nota Técnica nº
02/2020/CAODEC/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica Nº 04/2020 - CAODEC/MPPI, editada em 30.03.2020, em conformidade com o Decreto Estadual Nº
18.913 da mesma data, que determinou a suspensão das aulas na rede pública estadual de ensino até 30 de abril de 2020, ratifica todos os
termos da mencionada Nota Técnica Nº 02/2020 - CAODEC/MPPI;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até 31 de março de 2020, foram registrados 18 (dezoito) casos confirmados e 254 (duzentos e
cinquenta e quatro) suspeitos, com 04 (quatro) óbitos, todos com a potencial letalidade inerente a essa doença, conforme dados oficiais da
Secretaria de Saúde do Estado (SESAPI);
RESOLVE RECOMENDAR:
À Senhora SILVANA PEREIRA MAIA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, que, em cumprimento às
disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com elas convergentes, garanta:
I - A suspensão das aulas e atividades presenciais da rede de educação municipal de São Miguel do Tapuio, até 30 de abril de 2020, com
o objetivo de evitar aglomerações e diminuir a circulação de pessoas, por questões de saúde pública e prevenção ao contágio do COVID - 19, de
Página 73

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

acordo com o decreto governamental supramencionado;
II- Que seja estabelecido, preferencialmente, nos termos da Resolução do Conselho Estadual do Piauí nº 061/2020, o regime especial de aulas
não presenciais, definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de estudantes nas dependências
escolares;
III- Que, a fim de garantir os direitos à educação de qualidade, à vida, à integridade e à saúde dos docentes, discentes e de toda a comunidade
escolar, sobretudo nesse período excepcional, que exige medidas severas de prevenção à disseminação do vírus, os gestores das unidades
escolares, com o objetivo de computar no calendário escolar os dias letivos do período especial, assegurem o seguinte:
a) Elaboração, com o auxílio do corpo docente, das ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas durante o período supracitado,
respeitando as medidas de prevenção ao contágio do COVID - 19, com o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil
acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes e seus familiares;
b) Preparação de material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidades de execução e compartilhamento, como: vídeo
aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais e correio eletrônico;
c) Organização de material específico, respeitando o momento de isolamento social, de modo a manter a coerência entre o que é ensinado e as
atividades não presenciais a serem realizadas pelos estudantes, cuidando para não os sobrecarregar com atividades excessivas;
d) Zelo pelo registro da frequência dos estudantes, por meio de relatórios e acompanhamento da evolução nas atividades propostas realizadas;
e) Organização de avaliações dos conteúdos ministrados durante o regime especial, para serem aplicadas na ocasião do retorno às aulas
presenciais;
f) Nos locais de difícil acesso, onde houver impossibilidade de acompanhamento aos estudantes, garantia de que não ocorram prejuízos a estes,
com a reposição dos conteúdos/aulas quando do retorno às unidades escolares;
g) Todo o planejamento, bem como o material didático adotado, deve estar em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da escola e
deverá refletir, na medida do possível, os conteúdos já programados para o período;
h) Após o retorno às atividades regulares, os calendários escolares deverão ser alterados oportunamente, depois da análise da realidade de cada
unidade escolar, incluindo os dias letivos que serão caracterizados como regime emergencial;
i) Os gestores das unidades escolares que, por razões diversas, manifestarem impossibilidade de execução das atribuições supracitadas,
deverão apresentar justificativa, além de calendário, com proposta de reposição das aulas referentes ao período de regime especial de aulas não
presenciais também ao Ministério Público;
IV - Que a Secretaria de Educação Municipal mantenha orientação aos seus educandos e respectivas famílias de que a suspensão das aulas tem
por finalidade não os submeter a aglomerações, sujeitando-os à exposição do agente infeccioso, mantendo, assim, a necessidade de
permanecerem recolhidos em casa, bem como divulgar, junto à comunidade escolar, as formas de prevenção ao contágio do COVID - 19.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo
e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento
desta Recomendação, ao final do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia desta Recomendação para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI),
ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Saúde (CAODS), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da
Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 07/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 03 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 26/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no
exercício de suas funções legais e constitucionais, com fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei
Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127 da
Constituição Federal (CF);
CONSIDERANDO que compete ao Parquet promover o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção, a prevenção e a reparação dos
danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
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CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado
do Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública ou privada) adequada, com
leitos suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está fora
da realidade de qualquer centro médico deste Estado;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população envolvida em
eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do estabelecimento de mecanismos
de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco nas ações de atenção à saúde, incluindo
promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 2º);
CONSIDERANDO a Portaria Interministerial n° 5, de 17 de março de 2020, editada pelos Ministros de Estado da Justiça e Segurança Pública e
da Saúde , que "dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei n. 13.979, de
6 de fevereiro de 2020";
CONSIDERANDO, ainda, a decisão do c. Supremo Tribunal Federal no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 6.341/DF proferida no dia 24 de março de 2020, na qual o E. Ministro Marco Aurélio de Melo entendeu que as previsões contidas na Medida
Provisória nº 926/2020 editada pelo Presidente da República "não afastam atos a serem praticados por Estado, Distrito Federal e Município,
considerada a competência concorrente na forma do artigo 23, inciso II, da Lei Maior", reconhecendo, portanto, a autonomia dos entes municipais
e estaduais na edição das medidas de prevenção destacadas acima;
CONSIDERANDO o teor do Decreto Nº 214/2020, de 31 e março de 2020, editado pelo Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.902, de 23 de março de 2020, do Governador do Estado do Piauí, tem teor mais restritivo que o
decreto municipal em epígrafe;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.913, de 30 de março de 2020, do Governador do Estado, que prorroga e determina, nas redes pública e
privada, a suspensão das aulas, como medida excepcional para enfrentamento ao Covid-19 e dá outras providências;
CONSIDERANDO o teor mais restritivo do Decreto Municipal nº 209, de 17 de março de 2020;
CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 214, de 31 de março de 2020, relativizou algumas determinações constantes no Decreto nº 209, de
17/03/2020;
CONSIDERANDO que a circulação de pessoas para a realização de algumas atividades previstas no art. 3º, do Decreto nº 214, de 31/03/2020,
implica uma sobrecarga de outros serviços, tais como atividades de fiscalização para verificação do cumprimento das condicionantes
dos referidos incisos, implicando sobrecarga desnecessária de suas capacidades, com ampliação do risco de contágio;
CONSIDERANDO que os gestores locais só podem adotar algumas das medidas previstas, e, dentre elas, algumas dependem de autorização do
Ministério da Saúde;
CONSIDERANDO, também, que a flexibilização das restrições pode atrair pessoas residentes em municípios vizinhos com Decretos mais rígidos
e restritivos, e, ainda, desestimular o distanciamento social;
CONSIDERANDO que o Poder Executivo Municipal pode estabelecer medidas mais restritivas do que aquelas estabelecidas pelo Poder
Executivo Estadual ou Federal, não podendo, porém, estabelecer medidas mais brandas;
CONSIDERANDO a limitação da capacidade hospitalar no País e que o aumento do número de pessoas infectadas pressionará a carga no
sistema de saúde, especialmente do Estado do Piauí, em que os picos das epidemias de Dengue e Influenza contribuem para o aumento do
número de internações;
CONSIDERANDO, ainda, que a autoridade de saúde local deverá, no âmbito de suas competências, acompanhar as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19) previstas no art 3º da Lei nº
13.979, de 2020 (art. 9º da Portaria MS nº 356/2020);
CONSIDERANDO o papel de toda a sociedade no esforço conjunto de conter a disseminação da doença (COVID-19), respeitando-se os direitos
fundamentais de toda a população, a partir de uma perspectiva de solidariedade social;
CONSIDERANDO que o referido Decreto seguiu diretrizes do Decreto Federal nº 10.292/2020, que também previu atividades consideradas
essenciais, o qual, no entanto, extrapola os critérios legais na definição de serviços ou atividades essenciais, uma vez que a Lei nº
7.783/89 é o parâmetro normativo nessa definição;
CONSIDERANDO que são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários à cadeia
produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento daquelas atividades;
CONSIDERANDO o atual estágio do chamado novo coronavírus no Brasil, contando com 7.910 (sete mil novecentos e dez) casos confirmados e
299 (duzentos e noventa e nove) mortes oficialmente informadas até a presente data, inclusive com vítimas jovens, sendo certo que há suspeita
de subnotificação da doença e que os números oficiais são atualizados a cada momento;
CONSIDERANDO que a livre iniciativa foi consagrada no artigo 170 da Constituição da República e deve ser guiada pela consecução da
dignidade da vida humana, inserida na Lei Maior vigente com status de fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III), a impor-se
como vetor do ordenamento jurídico e valor orientador da interpretação do sistema constitucional;
CONSIDERANDO que, em um exercício de ponderação de valores, diante de uma pandemia e a atividade econômica, sem descurar de sua
importância, não pode sobressair esta sobre a vida humana, uma vez que não há economia sem vida, razão pela qual, na esteira da
situação enfrentada mundialmente, o exercício do livre comércio deve ceder em face da preservação da saúde pública e da vida, tomandose como vetor de concretização da norma constitucional o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do direito à saúde em vista da
situação objetiva posta;
CONSIDERANDO, por fim, que o "abrandamento" das medidas de isolamento ocorreram, ainda, sem motivação hábil a justificá-lo;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, que, no prazo de 48h (quarenta e oito
horas), com o objetivo de assegurar a saúde pública:
I - REVOGUE os incisos XIV (lavanderias), XX (estabelecimentos que desenvolvam serviços na área de construção civil ou de obras), XXVIII
(lojas de peças de veículos), XXIX (locadoras de veículos), XXXI (lojas de material de construção), XXXIII (clinicas veterinárias, farmácias
veterinárias e Pet Shops), este tão somente com relação aos Pet Shops do art. 4º do Decreto Municipal nº 214, de 31/03/2020, pois, a todas as
luzes, extrapolam os critérios legais na definição de serviços ou atividades essenciais, dado que a Lei nº 7.783/89 é o parâmetro normativo nessa
definição;
II - AUTORIZE o funcionamento dos serviços referidos no item "I" da presente recomendação, SOMENTE por meio de notas técnicas
pautadas em recomendações técnicas e científicas da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, de modo que
defina taxativamente as atividades de "urgência", "emergência" e "essenciais" de cada seguimento, discipline o funcionamento e
comprove risco grave à saúde da população decorrente da paralisação;
III - AUTORIZE o funcionamento dos itens referidos no item "XXII" (lojas de venda de peças para veículos) do referido decreto, SOMENTE por
meio de notas técnicas pautadas em recomendações técnicas e científicas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde e
DESDE QUE sejam fornecedores de suporte e insumos necessários à cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos
serviços públicos e das atividades essenciais, permitindo-se, porém, tão-somente, o funcionamento das citadas lojas de venda de
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peças para veículos em sistema de delivery, take away ou não presencial;
IV - ABSTENHA-SE de autorizar atividades presenciais de estabelecimentos que possam funcionar por meio do sistema de entrega (DELIVERY
ou TAKE AWAY);
V - ABSTENHA-SE de determinar a reabertura do comércio não essencial que não possa funcionar em sistema de delivery ou não presencial,
sendo possível, ainda, caso entendam assim necessário, editar novos Decretos de medidas restritivas, conforme a evolução do COVID-19.
VI - ABSTENHA-SE de editar novos decretos que tratam de atividades e serviços essenciais sem observar a Lei nº 7.783/1989 e as
recomendações técnicas e científicas dispostas no art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.979/2020;
VII - ACRESCENTE ao Decreto nº 214, de 31/03/2020, a título de "DETERMINAÇÃO", como condição para o funcionamento dos
estabelecimentos integrantes do rol do art. 4º, a apresentação de plano de enfrentamento do COVID-19, tendo em vista a notícia de
constantes descumprimentos das recomendações anteriores;
Parágrafo único - O plano deverá conter, no mínimo, a comprovação da aquisição e disponibilização de equipamentos de proteção individual
(EPIs), indicação do número de lavatórios e produtos disponíveis para higienização, escala de revezamento de profissionais, horário de
funcionamento e medidas adotadas para garantir o controle do fluxo de pessoas dentro dos padrões recomendados (distância mínima de 2,0m e
limite máximo de 20 pessoas).
Fixa-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em razão da urgência, para que o destinatário se manifeste sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br, as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia desta Recomendação para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI),
ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento,
conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e
aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 07/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 03 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
a) REVOGUE os incisos XXIV, XXV, XXVII, XXVIII, XXVIX, XXX, XXXIV, XXXVII, do art. 4º, do Decreto nº 1.683, de 01/04/2020, pois extrapolam
os critérios legais na definição de serviços ou atividades essenciais, uma vez que a Lei nº 7.783/89 é o parâmetro normativo nessa definição;
b) AUTORIZE o funcionamento dos serviços referidos no item "a" da presente recomendação, SOMENTE por meio de notas técnicas pautadas
em recomendações técnicas e científicas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde, de modo que defina taxativamente
as atividades de "urgência", "emergência" e "essenciais" de cada seguimento, discipline o funcionamento e comprove risco grave à saúde da
população decorrente da paralisação.
c) ABSTENHA-SE de autorizar atividades presenciais de estabelecimentos que possam funcionar por meio do sistema de entrega (DELIVERY).
d) ABSTENHA-SE de determinar a reabertura do comércio não essencial que não possa funcionar em sistema de delivery ou não presencial,
sendo possível, ainda, caso entendam assim necessário, editar novos Decretos de medidas restritivas, conforme a evolução do COVID-19.
e) ABSTENHA-SE de editar novos decretos que tratam de atividades e serviços essenciais sem observar a Lei nº 7.783/1989 e as
recomendações técnicas e científicas dispostas no art. 3º, § 1º, da Lei nº 13.979/2020;
f) ACRESCENTE ao Decreto nº 1.683, de 01/04/2020, a título de "DETERMINAÇÃO", como condição para o funcionamento dos
estabelecimentos integrantes do rol do art. 4º, a apresentação de plano de enfrentamento do COVID-19, tendo em vista os constantes
descumprimentos das recomendações anteriores
Parágrafo único - O plano deverá conter, no mínimo, a comprovação da aquisição e disponibilização de equipamentos de proteção individual
(EPIs), indicação do número de lavatórios e produtos disponíveis para higienização, escala de revezamento de profissionais, horário de
funcionamento e medidas adotadas para garantir o controle do fluxo de pessoas dentro dos padrões recomendados (distância mínima de 2,0m e
limite máximo de 20 pessoas).
Fixa-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, em razão da urgência, para que o destinatário manifeste-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 3ª Promotoria de Justiça de Piripiri-PI, pelo e-mail terceira.pj.piripiri@mppi.mp.br, as providências
tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel.
Fica ciente o notificado de que a presente notificação tem natureza RECOMENDATÓRIA e PREMONITÓRIA, no sentido de prevenir
responsabilidade civil administrativa e penal, nomeadamente a fim de que no futuro não se alegue ignorância quanto à extensão e o caráter ilegal
dos fatos noticiados.
Oficie-se, com cópia, a Excelentíssima Procuradora-Geral de Justiça do Estado do Piauí, para conhecimento. Remeta-se cópia ao Secretário
Municipal de Saúde de Piripiri-PI. Publique-se no Diário Oficial.
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 27/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no
uso das atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da
Lei n° 8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que o art. 196 da Constituição Federal estatui que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
CONSIDERANDO que o art. 200 da Constituição Federal determina que "ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições,
nos termos da lei: I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de
medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; II - executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador";.
CONSIDERANDO a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a alínea "b" do inciso IV do art. 18 da referida Lei elenca a vigilância sanitária dentre os serviços de incumbência da
direção municipal do Sistema de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO que o inciso I do § 1º do art. 6º da aludida Lei nº 8.080/90 conceitua vigilância sanitária como "um conjunto de ações capaz
de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e
circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo: I - o controle de bens de consumo que, direta ou
indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e II - o controle da
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prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde";
CONSIDERANDO a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, que define os critérios e os
procedimentos extraordinários e temporários para a fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem
prévia autorização da Anvisa e dá outras providências;
CONSIDERANDO que para fabricação e comercialização de preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais as empresas devem possuir
Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária, além de outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para fabricação e
armazenamento de substância inflamável;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 2/2020/SEI/DIRE3/ANVISA que traça orientações gerais sobre a doação de álcool 70%;
CONSIDERANDO que, de acordo com o § 1º-B, do art. 273, do Código Penal, é conduta típica quem importa, vende, expõe à venda, tem em
depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo produtos sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância
sanitária competente; em desacordo com a fórmula constante do registro previsto no inciso anterior; sem as características de identidade e
qualidade admitidas para a sua comercialização; com redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade; de procedência ignorada; e
adquiridos de estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, com pena de reclusão de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 274 do Código Penal tipifica a conduta de empregar, no fabrico de produto destinado a consumo, revestimento,
gaseificação artificial, matéria corante, substância aromática, antisséptica, conservadora ou qualquer outra não expressamente permitida pela
legislação sanitária, com pena de reclusão que varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o art. 276 do Código Penal criminaliza a conduta de vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer
forma, entregar a consumo produto nas condições do art. 274 retromencionado, com pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão;
CONSIDERANDO que é crime tipificado no art. 278 do Código Penal fabricar, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de
qualquer forma, entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou a fim medicinal, cuja pena
varia de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa;
CONSIDERANDO que os crimes acima declinados têm como bem jurídico tutelado a saúde pública;
CONSIDERANDO que a Vigilância Sanitária no exercício de suas funções tem o poder-dever, no exercício do poder de polícia administrativo,
desde que amparado no Código de Postura do respectivo município, apreender produtos e matéria-prima que se encontram em desacordo com a
legislação sanitária.
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor ANTÔNIO LUIZ NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ-PI, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes, que, ao fiscalizar empresas ou
pessoas físicas que decidam fabricar temporariamente preparações antissépticas ou sanitizantes oficinais sem prévia autorização da
Anvisa a Resolução de Diretoria Colegiada da Anvisa - RDC nº 350, de 19 de março de 2020, observe os seguintes critérios:
Apenas as empresas que se enquadram nas categorias de fabricantes de medicamentos, saneantes ou cosméticos foram autorizadas à
produção excepcional destes produtos nos termos do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
As empresas produtoras devem possuir Autorização de Funcionamento (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelos órgãos de saúde
competentes, bem como as demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para a fabricação e armazenamento de substância
inflamável, conforme determina o parágrafo único do art. 2º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350, de 19 de março de 2020;
Às empresas fabricantes de medicamentos somente é permitida, sem prévia autorização da Anvisa, a fabricação e a comercialização das
seguintes preparações antissépticas ou sanitizantes: álcool etílico 70% (p/p), álcool etílico glicerinado 80%, álcool gel, álcool isopropilico
glicerinado 75% e digliconato de clorexetina 0,5%, por força do art. 3º da aludida Resolução;
Às empresas fabricantes de cosméticos e saneantes somente são autorizadas a fabricar e comercializar sem prévia autorização da Anvisa o
álcool 70% nas suas diversas formas de apresentação, de acordo com o art. 4º da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
A fabricação dos antissépticos ou sanitizantes oficinais deve seguir as diretrizes da 2ª Edição, Revisão 2, do Formulário Nacional da Farmacopeia
Brasileira, ressalvada a possibilidade de substituição de veículos, excipientes ou substâncias adjuvantes indisponíveis por insumos que tenham a
mesma função farmacotécnica e garantam a mesma eficácia e estabilidade no produto, de acordo com o art. 5º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
As matérias-primas devem possuir padrão de qualidade para uso humano, de acordo com o art. 6º da Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 350/2020;
Para fins de doação pública dos produtos mencionados nos itens 3 e 4, é permitido aos fabricantes receber doações de matéria-prima, desde que
atendidos os requisitos técnicos de qualidade e segurança definidos pela fabricante do produto acabado, na conformidade do art. 7º da
Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020;
O prazo de validade das preparações produzidas de acordo com a RDC nº 350/2020 não pode ser superior a 180 (cento e oitenta) dias e deve
ser fixado com as boas práticas de fabricação, formulação e dados de literatura científica de acordo com o art. 8º da Resolução de Diretoria
Colegiada - RDC nº 350/2020;
Devem ser obedecidos os critérios técnicos de qualidade estabelecidos nas demais Resoluções da Anvisa para a fabricação e comercialização
dos produtos mencionados, conforme disciplina a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 350/2020 em seu art. 9º;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ RECOMENDA, ainda, que seja realizada a APREENSÃO DOS PRODUTOS E DA MATÉRIAPRIMA de empresas ou pessoas físicas que estejam atuando em desacordo com as normas da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº
350/2020 ou que não atendam aos critérios de qualidade previstos no referido ato administrativo, conforme autorização do Código de Posturas
local.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixa-se o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 03 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 28/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no
exercício de suas funções legais, e constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar
Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
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CONSIDERANDO que, segundo o art. 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO a disposição do artigo 197, da Constituição Federal, de que: "são de relevância pública as ações e serviços de saúde,
cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado";
CONSIDERANDO que a Assistência Social, nos termos do art. 203 da Constituição Federal, será prestada a quem dela necessitar, independente
de contribuição à seguridade social, tendo como objetivo precípuo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;
CONSIDERANDO que a Assistência Social no Brasil tem papel fundamental na proteção social, na ampliação do bem-estar e nas medidas de
cuidados integrais com a saúde da população mais vulnerável, de forma sinérgica ao Sistema Único de Saúde - SUS;
CONSIDERANDO que o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), porta de entrada da Assistência Social, enquanto órgão público
municipal, deve obediência aos princípios constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37 da CF: Moralidade, Legalidade,
Impessoalidade, Publicidade e Eficiência;
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 36, §2º, da Lei 8080/1990, "é vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações
não previstas nos planos de saúde, exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, na área de saúde";
CONSIDERANDO as disposições do Decreto n. 10.282/2020, que regulamenta a Lei n. 13.979/2020, para definir os serviços públicos e as
atividades essenciais, o qual elenca no art. 3º, inciso II, a assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade como
serviço público essencial, sendo, portanto, indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou pandemia em razão da disseminação do novo Coronavírus (COVID19), solicitando a colaboração de todos os países, entidades e sociedades para adotar medidas que evitem a proliferação da doença;
CONSIDERANDO que o Ministério da Cidadania editou a Portaria n. 337/2020, dispondo acerca de medidas para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social;
CONSIDERANDO que a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no âmbito dos Estados, Municípios e Distrito Federal
deverá ser assegurada, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e profissionais do SUAS;
CONSIDERANDO a disseminação do novo coronavírus (COVID-19) e sua classificação mundial como pandemia, e as medidas adotadas no
âmbito de estados, municípios e do Distrito Federal para prevenir a disseminação do vírus, reforça-se a importância de o Estado brasileiro
garantir a oferta regular de serviços e programas socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social e promover a
integração necessária entre o Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o Sistema Único de Saúde (SUS);
CONSIDERANDO a necessidade de manutenção dos serviços do CRAS do Município de Assunção do Piauí, com as devidas cautelas para
evitar a propagação do novo Coronavírus, uma vez que a população não pode ficar desassistida, precipuamente os usuários das ações
assistenciais;
CONSIDERANDO que o art. 3º, inciso I, da citada Portaria n. 337/2020, determina que os órgãos gestores da política de assistência social dos
estados, municípios e Distrito Federal, deverão adotar o regime de trabalho em turnos de revezamento, de modo a prevenir e reduzir o risco de
transmissão do Covid-19;
RESOLVE RECOMENDAR:
Ao Senhor ANTÔNIO LUIZ NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ-PI, em cumprimento às disposições de ordem
constitucional, legal, administrativas e as determinações do Decreto n. 10.282/2020 e da Portaria do Ministério da Cidadania n. 337/2020, acima
referidas e outras com ela convergentes, que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, REGULAMENTE imediatamente o horário de
funcionamento dos órgãos componentes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no período de pandemia do COVID - 19, com
a PRONTA MANUTENÇÃO e/ou PRONTO REESTABELECIMENTO da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no
âmbito municipal àqueles que necessitarem, observando as medidas e condições que garantam a segurança e saúde dos usuários e
profissionais do SUAS, nos seguintes termos:
I - Funcionamento em regime de jornada em turnos de revezamento, em que se promova melhor distribuição da força de trabalho com o objetivo
de evitar a concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho, devendo a Secretaria de Assistência Social estabelecer escala de
funcionamento das atividades, de modo que seus os servidores empreendam fiel cumprimento;
II - Adoção de medidas de segurança para os profissionais do SUAS com a disponibilização de materiais de higiene e Equipamentos de Proteção
Individual (EPI´s), recomendados pelo Ministério da Saúde, afastamento ou colocação em teletrabalho dos grupos de risco, devendo ser
fornecido, pelo Município, materiais de limpeza, máscaras e álcool gel aos servidores da Secretaria de Assistência Social e do CRAS de São
Miguel do Tapuio, bem como aos funcionários que prestam apoio aos citados órgãos, como motoristas, digitadores etc., como forma de
prevenção e transmissão da COVID-19;
III - Observância no âmbito dos equipamentos e serviços socioassistenciais das orientações do Ministério da Saúde com relação ao cuidado e
prevenção da transmissão nos termos da Cartilha do Ministério da Saúde "Tem dúvidas sobre o Corona Vírus" disponível no link
https://coronavirus.saude.gov.br/ ou no http://blog.mds.gov.br/redesuas/, em especial nos Serviços de Acolhimentos, no Serviço de Proteção
Social Especial para pessoas com Deficiência, idosas e suas Famílias e no Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua;
IV - Flexibilização das atividades presenciais dos usuários no âmbito dos Centros de Referência da Assistência Social - CRAS e dos Centros
Especializados de Assistência Social - CREAS, com vistas a reduzir a circulação de pessoas e evitar a aglomeração nos equipamentos;
V - Intensificação das atividades de:
a) disseminação de informação aos usuários acerca do cuidado e prevenção da transmissão, conforme orientações do Ministério da Saúde;
b) disseminação de informações à rede socioassistencial aos profissionais e usuários do SUAS acerca das estratégias e procedimentos que
serão adotados para assegurar as ofertas essenciais; e
c) acompanhamento remoto dos usuários, por meio de ligação telefônica ou aplicativos de mensagens - como WhatsApp, principalmente
daqueles tidos como grupos de risco, tais como idosos, gestantes e lactantes, visando assegurar a sua proteção;
VI - Organização da oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais, preferencialmente por agendamento remoto, priorizando os
atendimentos individualizados graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas nas salas de espera ou recepção das unidades;
VII - Realização de atendimentos individuais em ambientes amplos, arejados e constantemente limpos, atentando para a garantia de sigilo e
privacidade do atendimento, ainda que se opte por realizá-los em locais abertos como varandas, quintais, tendas etc.; e
VIII - Suspensão temporária de eventos, encontros, cursos de formação, oficinas, entre outras atividades coletivas ou, não sendo possível a
suspensão parcial ou total das atividades coletivas no âmbito dos equipamentos socioassistenciais, a recomendação de se manter a distância de,
no mínimo, 1 (um) metro entre os presentes e realizar as atividades em ambientes arejados.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio-PI,
pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o
cumprimento desta Recomendação, ao final do prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seu destinatário como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta e, portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia desta Recomendação para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI),
assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), ao Centro de Apoio de Defesa da Infância e
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Juventude (CAODIJ) e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde (CAODS), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público
(CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do
Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (PA) n. 08/2020,
ante a urgência da situação, bem como no mural dessa PJSMT para ampla publicidade.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 02 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 29/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, com
fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo
único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, instaurou o Procedimento Administrativo nº 08/2020, com o objetivo de
acompanhar o surgimento e propagação do COVID-19 no município de Assunção do Piauí;
CONSIDERANDO que no último dia 30 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional - ESPII, dado o grau de avanço dos casos de contaminação pelo novo coronavírus, especialmente no território chinês;
CONSIDERANDO que, no Brasil, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN foi declarado em 3 de fevereiro de
2020, por meio da edição da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO que, até o dia 02 de abril de 2020, o Brasil havia registrado 299 (duzentos e noventa e nove) mortes decorrentes da
propagação do COVID-19, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até a presente data, foram registrados 19 (dezenove) casos confirmados de COVID-19, com 04
(quatro) óbitos decorrentes dessa doença, e 268 (duzentos e sessenta e oito) suspeitos, todos com a potencial letalidade inerente à doença;
CONSIDERANDO que, consoante fartas evidências científicas, mesmo após a morte da pessoa contaminada pelo vírus transmissor do COVID19, o seu cadáver e os tecidos e fluidos retirados têm potencial para continuar transmitindo a doença àqueles que manuseiam ou se aproximam
do corpo;
CONSIDERANDO que, a partir dessa constatação, recentes manifestações de órgãos sanitários, como a Nota Técnica COES MINAS COVID-19
Nº 3 - 20/03/2020, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, e o Informe Técnico 55/2020, da Secretaria Municipal de Saúde de São
Paulo, têm orientado os profissionais de assistência à morte, como médicos legistas, técnicos de autópsia e trabalhadores funerários sobre as
técnicas corretas de manuseio dos cadáveres;
CONSIDERANDO que, a exemplo de revelar a necessidade de observância desses cuidados, no âmbito normativo, foi editado pelo Governador
do Estado de São Paulo o Decreto nº 64.880, do último dia 20 de março, o qual determinou que a Secretaria da Saúde e a Secretaria da
Segurança Pública deverão, em seus respectivos âmbitos, em especial no Instituto de Medicina Legal e nos Serviços de Verificação de Óbitos,
adotar as providências necessárias para que as atividades de manejo de corpos e necrópsias no contexto de pandemia do COVID-19 não
constituam ameaça à incolumidade física das equipes de saúde, nem aumentem o risco de contágio;
CONSIDERANDO que a adoção de medidas preventivas à contaminação por doença de propagação coletiva deve ser exigida pelo Poder
Público, que, nos termos do art. 216, deve garantir o direito à saúde de todos "mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, por sua vez, as instituições privadas, especialmente hospitais e funerárias, possuem o dever de garantir a observância de
todas as medidas profiláticas para conter a propagação do COVID-19, visando a assegurar o gozo do direito à saúde pela coletividade;
CONSIDERANDO que, em face disso, para além das medidas que propõem, na esteira da recente Lei Federal nº 13.979/2020, isolamento e
quarentena dos possíveis infectados, é oportuno e necessário que se exija de toda a cadeia de serviços e empreendimentos que manuseiam os
corpos das vítimas fatais dessa grave doença a observância de cuidados sanitários que minimizem as chances de contaminação de terceiros,
notadamente os profissionais da área de saúde e familiares do falecido;
CONSIDERANDO que, além disso, há técnicas de prevenção à contaminação do meio ambiente (em especial o solo e o lençol freático), que
devem ser obedecidas quando do descarte de tecidos e líquidos corpóreos nos casos mencionados;
CONSIDERANDO que essas proposições técnico-normativas, que objetivam salvaguardar o direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, estão corporificadas na Resolução CONAMA nº 358/2005, que dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos dos
serviços de saúde e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a Resolução CONAMA nº 358/2005 não se aplica somente a clínicas e hospitais, mas, de acordo com o seu art. 1º, a
"todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de
campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino
e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e
produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de
tatuagem, entre outros similares".
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicas, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
escrito;
RESOLVE RECOMENDAR
À Senhora ROSIMAR DE FRANÇA LIMA, Secretária de Saúde do município de Assunção do Piauí que, no âmbito deste município, verifique
o manuseio de corpos de vítimas do COVID-19 e resíduos de saúde decorrentes do tratamento de pacientes infectados, bem como ENCAMINHE
esta RECOMENDAÇÃO aos HOSPITAIS e EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS do município para que sejam adotados os
seguintes cuidados:
a) medidas a serem observadas durante os procedimentos de autópsia e preparação de corpos:
O número de funcionários presentes ao executar esses procedimentos deve ser restringido ao mínimo necessário.
Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão.
Os EPIs para os profissionais que realizam a autopsia incluem: luvas cirúrgicas duplas interpostas com uma camada de luvas de malha sintética
à prova de corte, macacão usado sob um avental ou avental impermeável, óculos ou escudo facial, capas de sapatos ou botas impermeáveis e
máscaras N95.
Os EPIs devem ser removidos antes de sair do conjunto de autópsia e descartados apropriadamente, como resíduos infectantes.
Resíduos perfurocortantes devem ser descartados em recipientes rígidos, à prova de perfuração e vazamento, e com o símbolo de resíduo
infectante.
Após remoção dos EPI, sempre proceder à higienização das mãos.
Artigos não descartáveis deverão ser encaminhados para limpeza e desinfecção/esterilização, consoante rotina do serviço, e em conformidade
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com a normatização.
Câmeras, telefones, computadores e outros itens que ficam na sala de necropsia, ou preferencialmente na antessala, se possível, devem ser
tratados como artigos contaminados e devem ser limpos e desinfetados conforme recomendação do fabricante.
Para os demais trabalhadores que manipulam corpos humanos são recomendados os seguintes EPI: luvas não estéreis e nitrílicas ao manusear
materiais potencialmente infecciosos.
Se houver risco de cortes, perfurações ou outros ferimentos na pele, usar luvas resistentes sob as luvas de nitrila, avental limpo, de mangas
compridas, resistente a líquidos ou impermeável, para proteger a roupa, protetor facial de plástico ou uma máscara cirúrgica e óculos para
proteger o rosto, olhos, nariz e boca de fluidos corporais potencialmente infecciosos, que possam respingar durante os procedimentos.
Garantir às salas de autopsia sistemas de tratamento de ar adequados. Isso inclui sistemas que mantêm pressão negativa em relação às áreas
adjacentes e que fornecem um mínimo de 6 trocas de ar (estruturas existentes) ou 12 trocas de ar (nova construção ou reforma) por hora.
O ar ambiente deve sair diretamente para o exterior ou passar por um filtro HEPA, se for recirculado. Além disso, o ar dos sistemas de exaustão
ao redor da mesa de autopsia, deve ser dirigido para baixo e para longe dos trabalhadores que realizam os procedimentos de autópsia.
Os procedimentos geradores de aerossóis devem ser restringidos ao mínimo necessário.
Sempre que possível, devem ser utilizadas cabines de biossegurança para o manuseio e exame de amostras.
Os sistemas de tratamento de ar devem permanecer ligados enquanto é realizada a limpeza do local.
Evitar utilizar serra óssea oscilante. Se necessário, conectar uma "cobertura" a vácuo para conter aerossóis. Utilize tesouras manuais.
Realizar limpeza das superfícies com água e detergente e proceder à desinfecção com hipoclorito de sódio a 1% (pisos e paredes) ou álcool a
70% (bancadas, mesas, maca). Quando a limpeza estiver concluída e o EPI tiver sido removido, higienize as mãos imediatamente.
O serviço de saúde que encaminhar o corpo deverá comunicar ao agente funerário das medidas de precaução.
b) medidas a serem observadas no descarte de resíduos de saúde decorrentes do manuseio de infectados e vítimas fatais:
Acondicionar os resíduos de serviços de saúde devem ser acondicionados atendendo às exigências legais referentes ao meio ambiente, à saúde
e à limpeza urbana, e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou, na sua ausência, às normas e critérios
internacionalmente aceitos.
Garantir que os veículos utilizados para coleta e transporte externo dos resíduos de serviços de saúde devem atender às exigências legais e às
normas da ABNT.
Somente transferir os resíduos de serviços de saúde para estações e sistemas de tratamento e disposição final licenciadas pelo órgão ambiental
competente.
Atender às diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de saneamento competentes para fins de
lançamento na rede pública de esgoto ou em corpo receptor de efluentes líquidos provenientes dos estabelecimentos prestadores de serviços de
saúde.
Promover a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com suas características, conforme classificação definida
pela Resolução CONAMA nº 358/2005, para fins de redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a proteção da
saúde e do meio ambiente.
Quanto aos resíduos do Grupo A1, constantes do anexo I da Resolução CONAMA nº 358/2005, submetê-los a processos de tratamento em
equipamento que promova redução de carga microbiana compatível com nível III de inativação microbiana e devem ser encaminhados para
aterro sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos serviços de saúde.
c) medidas a serem observadas para o transporte de corpos:
O transporte do cadáver deve ser feito conforme procedimentos de rotina, com utilização de revestimentos impermeáveis para impedir o
vazamento de líquido.
O carro funerário deve ser submetido à limpeza e desinfecção de rotina após o transporte do cadáver.
Transportar o corpo somente após as amostras terem sido coletadas e o corpo ter sido ensacado.
O transporte do corpo deve ser feito de saco impermeável, selado e identificado.
Desinfetar a parte externa do saco plástico com desinfetante hospitalar registrado na ANVISA, aplicado conforme as recomendações do
fabricante.
Usar luvas descartáveis nitrílicas ao manusear o saco plástico para o corpo.
d) medidas a serem observadas durante os velórios e sepultamento:
Evitar o contato físico com o corpo, pois o vírus permanece viável em fluidos corpóreos, e também em superfícies ambientais.
Evitar a presença de pessoas sintomáticas respiratórias; se porventura é imprescindível que venham ao funeral precisam usar máscara cirúrgica
comum, e permanecer no local o menor tempo possível.
Evitar apertos de mão e outros tipos de contato físico entre os participantes do funeral.
Enfatizar a necessidade de higienização das mãos.
Disponibilizar água e papel toalha e álcool gel para higienização das mãos.
Manter limpas as instalações sanitárias e demais ambientes.
Deve ser evitada a presença de alimentos nas dependências de realização do funeral.
Manter a urna fechada com visor quando possível ou mantêla fechada, INCLUSIVE, na despedida final, evitando tocar ou beijar o corpo.
Para sepultamento em outro município que não o local onde ocorreu o óbito, manter a urna lacrada desde o transporte.
O embalsamamento não é recomendado, a menos que haja controles apropriados para gerenciar os procedimentos de geração de aerossóis.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixa-se o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde, ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Meio Ambiente e aos respectivos destinatários.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 03 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 30/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, no
exercício de suas funções legais e constitucionais, especialmente escudado no art. 5º, incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, da Lei Complementar
Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
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CONSIDERANDO que, segundo o art. 196 da Constituição Federal: "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação";
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que, em 11.03.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO a Nota Técnica nº 9/2020-CGPROFI/DEPROS/SAP/, de 12.03.2020, expedida pelo Ministério da Saúde, que estabeleceu
orientações de prevenção ao novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Programa Saúde na Escola, em razão dos ambientes escolares terem
alta circulação de pessoas e crianças, sendo estas integrantes do grupo vulnerável para desenvolvimento e disseminação de doenças;
CONSIDERANDO que as medidas a serem adotadas pelas redes de educação podem evitar o fluxo de contaminação para familiares, muitos
deles idosos, grupo mais vulnerável em razão da idade e das diversas comorbidades, conforme posicionamento sobre o COVID-19 da Sociedade
Brasileira de Geriatria e Gerontologia - SBGG, publicado em 15.03.2020;
CONSIDERANDO que, em relação à questão pedagógica, o Conselho Nacional de Educação, através de Nota de Esclarecimento, traçou
orientações aos sistemas de ensino e estabelecimentos de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, que tenham a necessidade de
reorganizar as atividades acadêmicas ou de aprendizagem em face da suspensão das atividades escolares por conta da necessidade de ações
preventivas à propagação do Coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto Estadual Nº 18.884/2020 estabeleceu, nos seus artigos 10 e 11, a suspensão imediata, por 15 (quinze) dias,
das aulas da rede pública estadual de ensino, além de recomendar a suspensão das aulas pelas redes municipais e privadas, bem como pelas
instituições de ensino superior públicas ou privadas;
CONSIDERANDO a Resolução Nº 61/2020 do Conselho Estadual de Educação, que dispõe sobre o regime especial de aulas não presenciais
para instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino do Piauí, em caráter de excepcionalidade e temporalidade, enquanto permanecerem
as medidas de isolamento previstas na prevenção e combate ao novo Coronavirus - SARS - Cov2;
CONSIDERANDO que o Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI), por meio do Centro de Apoio Operacional de Defesa e Cidadania
(CAODEC) e do Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público (CACOP), emitiu a Nota Técnica nº
02/2020/CAODEC/MPPI, contendo subsídios para a atuação coordenada do Ministério Público voltada ao enfrentamento do COVID-19;
CONSIDERANDO que a Nota Técnica Nº 04/2020 - CAODEC/MPPI, editada em 30.03.2020, em conformidade com o Decreto Estadual Nº
18.913 da mesma data, que determinou a suspensão das aulas na rede pública estadual de ensino até 30 de abril de 2020, ratifica todos os
termos da mencionada Nota Técnica Nº 02/2020 - CAODEC/MPPI;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até 31 de março de 2020, foram registrados 18 (dezoito) casos confirmados e 254 (duzentos e
cinquenta e quatro) suspeitos, com 04 (quatro) óbitos, todos com a potencial letalidade inerente a essa doença, conforme dados oficiais da
Secretaria de Saúde do Estado (SESAPI);
RESOLVE RECOMENDAR:
À Senhora ANTÔNIA ALVES PEREIRA ANTUNES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ, que, em
cumprimento às disposições de ordem constitucional, legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com elas
convergentes, garanta:
I - A suspensão das aulas e atividades presenciais da rede de educação municipal de Assunção do Piauí, até 30 de abril de 2020, com o
objetivo de evitar aglomerações e diminuir a circulação de pessoas, por questões de saúde pública e prevenção ao contágio do COVID - 19, de
acordo com o decreto governamental supramencionado;
II- Que seja estabelecido, preferencialmente, nos termos da Resolução do Conselho Estadual do Piauí nº 061/2020, o regime especial de aulas
não presenciais, definido essencialmente pela manutenção das atividades pedagógicas sem a presença de estudantes nas dependências
escolares;
III- Que, a fim de garantir os direitos à educação de qualidade, à vida, à integridade e à saúde dos docentes, discentes e de toda a comunidade
escolar, sobretudo nesse período excepcional, que exige medidas severas de prevenção à disseminação do vírus, os gestores das unidades
escolares, com o objetivo de computar no calendário escolar os dias letivos do período especial, assegurem o seguinte:
a) Elaboração, com o auxílio do corpo docente, das ações pedagógicas e administrativas a serem desenvolvidas durante o período supracitado,
respeitando as medidas de prevenção ao contágio do COVID - 19, com o objetivo de viabilizar material de estudo e aprendizagem de fácil
acesso, divulgação e compreensão por parte dos estudantes e seus familiares;
b) Preparação de material específico para cada etapa e modalidade de ensino, com facilidades de execução e compartilhamento, como: vídeo
aulas, conteúdos organizados em plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais e correio eletrônico;
c) Organização de material específico, respeitando o momento de isolamento social, de modo a manter a coerência entre o que é ensinado e as
atividades não presenciais a serem realizadas pelos estudantes, cuidando para não os sobrecarregar com atividades excessivas;
d) Zelo pelo registro da frequência dos estudantes, por meio de relatórios e acompanhamento da evolução nas atividades propostas realizadas;
e) Organização de avaliações dos conteúdos ministrados durante o regime especial, para serem aplicadas na ocasião do retorno às aulas
presenciais;
f) Nos locais de difícil acesso, onde houver impossibilidade de acompanhamento aos estudantes, garantia de que não ocorram prejuízos a estes,
com a reposição dos conteúdos/aulas quando do retorno às unidades escolares;
g) Todo o planejamento, bem como o material didático adotado, deve estar em conformidade com o Projeto Político Pedagógico da escola e
deverá refletir, na medida do possível, os conteúdos já programados para o período;
h) Após o retorno às atividades regulares, os calendários escolares deverão ser alterados oportunamente, depois da análise da realidade de cada
unidade escolar, incluindo os dias letivos que serão caracterizados como regime emergencial;
i) Os gestores das unidades escolares que, por razões diversas, manifestarem impossibilidade de execução das atribuições supracitadas,
deverão apresentar justificativa, além de calendário, com proposta de reposição das aulas referentes ao período de regime especial de aulas não
presenciais também ao Ministério Público;
IV - Que a Secretaria de Educação Municipal mantenha orientação aos seus educandos e respectivas famílias de que a suspensão das aulas tem
por finalidade não os submeter a aglomerações, sujeitando-os à exposição do agente infeccioso, mantendo, assim, a necessidade de
permanecerem recolhidos em casa, bem como divulgar, junto à comunidade escolar, as formas de prevenção ao contágio do COVID - 19.
Desde já, adverte que a não observância desta Recomendação implicará na adoção das medidas judiciais cabíveis, caracterizando o dolo, má-fé
ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade
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administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido, devendo ser encaminhada à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo
e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br, as providências tomadas e os documentos comprobatórios hábeis a provar o cumprimento
desta Recomendação, ao final do prazo de 05 (cinco) dias úteis.
A partir da data da entrega da presente RECOMENDAÇÃO, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera sua destinatária como
pessoalmente CIENTE da situação ora exposta, e portanto, demonstração da consciência da ilicitude do recomendado.
ENCAMINHE-SE cópia desta Recomendação para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Piauí (DOEMP/PI),
ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC), assim como ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da
Saúde (CAODS), e ao próprio Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI), para conhecimento, conforme disposto no art. 6º, §1º, da
Resolução n. 001/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí, via e-mail institucional, e aos seus respectivos destinatários.
ENCARTE-SE, por fim, uma via da Notificação Recomendatória em tablado aos autos da PROCEDIMENTO ADMNISTRATIVO (PA) n. 08/2020,
ante a urgência da situação, bem como se proceda ao encaminhamento dela à comunidade, por todos os meios eletrônicos ou remoto
disponíveis, para amplo controle social.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 06 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº 31/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante, com atuação na Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, com
fundamento no art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei n° 8.625, de 12.02.93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público) e art. 38, parágrafo
único, inciso IV, da Lei Complementar n° 12, de 18.12.93 (Lei Orgânica Estadual), e ainda,
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbido da defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, segundo disposição contida no caput do artigo 127, da
Constituição Federal;
CONSIDERANDO que no primeiro trimestre deste ano tem sido verificado severo aumento das precipitações pluviométricas no Estado do Piauí,
o que tem causado enchentes e inundações em áreas urbanas e rurais;
CONSIDERANDO que, paralelamente ao recrudescimento das condições climáticas, nos últimos dias ocorreu o aumento de casos suspeitos e
contaminados pelo novo coronavírus;
CONSIDERANDO que, no Brasil, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN foi declarado em 3 de fevereiro de
2020, por meio da edição da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO que, até o dia 02 de abril de 2020, o Brasil havia registrado 299 (duzentos e noventa e nove) mortes decorrentes da
propagação do COVID-19, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até a presente data, foram registrados 19 (dezenove) casos confirmados de COVID-19, com 04
(quatro) óbitos decorrentes dessa doença, e 268 (duzentos e sessenta e oito) suspeitos, todos com a potencial letalidade inerente à doença;
CONSIDERANDO que as consequências de possíveis enchentes em áreas residenciais no município de Assunção do Piauí, a exemplo de
aglomeração de pessoas, desalojamento, transporte de pessoas e pertences e realocamento em espaços coletivos, pode reforçar o risco de
contágio pelo COVID-19,
CONSIDERANDO a necessidade de que sejam adotadas medidas preventivas para minorar esse risco sanitário,
CONSIDERANDO que o art. 38, parágrafo único, inciso IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, autoriza o Promotor de Justiça expedir
recomendações aos órgãos e entidades públicos, requisitando ao destinatário sua divulgação adequada e imediata; assim como resposta por
escrito;
RESOLVE RECOMENDAR
Ao Senhor ANTÔNIO LUIZ NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE ASSUNÇÃO DO PIAUÍ-PI, que, durante as atividades de orientação, socorro e
assistência social a pessoas atingidas por enchentes em áreas urbanas e rurais, adote todas as medidas preventivas para evitar e/ou minorar o
risco de contágio dos atingidos pelo novo coronavírus, com ênfase para o seguinte:
I) durante o atendimento às pessoas desabrigadas, manter uma distância mínima de 1,5m (um metro e meio), exceto em situações de resgate;
II) evitar promover o transporte de famílias desabrigadas distintas em um mesmo veículo;
III) evitar manter famílias desabrigadas distintas no mesmo alojamento individual, para diminuir o risco de transmissão de epidemia;
IV) prestar orientações, por meio de equipe médica, sobre as técnicas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus às pessoas desabrigadas
que se encontrem em local de alojamento individual/coletivo;
V) vedar aglomerações de pessoas nos locais de alojamento coletivo para desabrigados, mantendo isolamentos individuais para cada família
atendida.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
Fixa-se o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de São Miguel do Tapuio, pelo e-mail pj.saomigueldotapuio@mppi.mp.br as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no diário eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao
Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde, ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa do Meio Ambiente e aos respectivos destinatários.
Publique-se, registre-se e encarte-se.
São Miguel do Tapuio (PI), 06 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
PROMOTORA DE JUSTIÇA
PORTARIA Nº 18/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 09/2020
Objeto: Apurar ausência do regular fornecimento de água.
Requerida: Agespisa.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por sua representante que esta subscreve, no exercício de suas funções legais, e
constitucionais, especialmente escudado nos incisos I, II, V, VIIX, XI e XVI, do art. 5º, da Lei Complementar Estadual n° 36/2004, e
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 (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que constitui dever do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor a criação de mecanismos como forma de
harmonizar as relações de consumo, zelando pelo fiel cumprimento à legislação consumerista;
CONSIDERANDO que a Defesa do Consumidor é garantia constitucional e princípio basilar da ordem econômica, nos termos do art. 5º, XXXII, e
art. 170, V, da Constituição Federal de 1988, os quais elevam o direito do consumidor como categoria de direito fundamental e princípio da ordem
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econômica;
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, a
proteção de seus direitos, a transparência e harmonia nas relações de consumo, nos termos do art. 4º, caput, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO que o Art. 6º, inciso X, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), preconiza ser
direito do consumidor a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral;
CONSIDERANDO que, na forma do Art. 22, da Lei Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), os órgãos
públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer
serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos;
CONSIDERANDO que as infrações às normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso e entre outras, às sanções
administrativas de multa, apreensão e inutilização do produto, suspensão temporária de atividade e cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade, sem prejuízo das demais de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas, na forma do Art. 56, I, II, III, VII e IX, da Lei
Federal nº. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);
CONSIDERANDO as informações publicadas no sítio http://www.portalsamita.com/ mencionando a ausência do regular fornecimento de água, há
mais de 48 horas, por parte da Agespisa aos moradores dos Bairros Pedrinhas, São Luiz, Novo Horizonte e Bairro Matadouro e parte das ruas do
centro desta cidade;
CONSIDERANDO que os moradores vêm efetuando o pagamento das tarifas mas não recebendo o serviço adequado, causando sérios
transtornos, como se deslocarem até um poço da prefeitura carregando garrafões na cabeça, outros que moram mais distantes, foram obrigados
a comprar garrafas de água, para beber e cozinhar e fazer higiene pessoal, etc;
CONSIDERANDO, o disposto no art. 14 e 19, da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que Regulamenta o Sistema Estadual de Defesa do
Consumidor e estabelece normas gerais do exercício do Poder de Polícia e de Aplicação das Sanções Administrativas previstas na Lei no.
8.078/1990;
CONSIDERANDO o que dispõe o art. 18 da Lei Complementar Estadual nº 36/2004, que dispõe:
Art. 19 O Promotor de Justiça titular da Defesa do Consumidor no interior do Estado poderá instaurar, instruir e julgar Processo Administrativo ou
Investigação Preliminar, na forma que prescreve esta Lei, quando se tratar de dano efetivo ou iminente ao consumidor na comarca em que estiver
exercendo as respectivas atribuições.
CONSIDERANDO que após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar pandemia do COVID-19 (coronavírus) e seguida pelas medidas de
emergência de saúde pública, oriundas da Lei Estadual 13.979/2020, Decreto nº 18.884/2020 e Decreto nº 18.902/2020, o Programa de Proteção
e Defesa do Consumidor - PROCON/MPPI como órgão responsável pela coordenação e execução da Política Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor (art. 5º, I e ss, LC nº 36/2004);
CONSIDERANDO que, no Brasil, o Estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN foi declarado em 3 de fevereiro de
2020, por meio da edição da Portaria MS nº 188, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO que, até o dia 02 de abril de 2020, o Brasil havia registrado 299 (duzentos e noventa e nove) mortes decorrentes da
propagação do COVID-19, conforme dados oficiais do Ministério de Saúde;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, até a presente data, foram registrados 19 (dezenove) casos confirmados de COVID-19, com 04
(quatro) óbitos decorrentes dessa doença, e 268 (duzentos e sessenta e oito) suspeitos, todos com a potencial letalidade inerente à doença;
CONSIDERANDO que a água é fundamental para manter as condições de higiene e evitar a propagação do novo coronavírus;
RESOLVE: Instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, para acompanhar o cumprimento das exigências celebradas DETERMINANDO:
1. A autuação do presente procedimento registrando-se em livro próprio;
2. Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, os servidores ANA LUIZA SOUSA SAMPAIO (mat. Nº 15682) e ETIVALDO ANTÃO
DE SOUSA (mat. Nº 15135), lotado(a)s nesta Promotoria de Justiça;
3. Seja remetida cópia desta PORTARIA ao PROCON/MPPI, para conhecimento;
4. Fixo o prazo de 01 (um) ano para conclusão do presente procedimento, podendo ser sucessivamente prorrogado pelo mesmo período,
devendo os secretários do feito manter controle estrito sobre o prazo de sua conclusão;
5. Registre-se no SIMP/MPPI;
6. Encaminhe-se arquivo em formato editável à Secretaria Geral para fins de publicação no DOEMP/PI, certificando-se nos autos o envio e,
posteriormente, a publicação oficial;
7. Notifique-se a reclamada através do escritório local , no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do seu recebimento, nos moldes da Lei
Complementar Estadual de nº 36/2004, para:
a) apresentar defesa escrita no prazo legal acima especificado quanto ao objeto deste processo;
b) pronuncie-se acerca da possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre os problemas acima noticiado;
c) apresentar IMEDIATA solução que atenda de maneira específica ao caso denunciado nos autos deste Processo, conforme documento anexo.
8. Após o vencimento do prazo, com ou sem resposta do notificado, venham os autos conclusos para posterior deliberação.
9. Expeça-se uma via desta portaria com força de Notificação para ser entregue a reclamada através do escritório local.
São Miguel do Tapuio, 06 de abril de 2020.
MIRNA ARAÚJO NAPOLEÃO LIMA
Promotora de Justiça

3.8. 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI11157
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA Nº 25/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 11/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante 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 Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de
licitação, a prestação de serviços públicos (art. 175, CF);
CONSIDERANDO que os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de
empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos (art. 22, CDC);
CONSIDERANDO que a Agência Nacional de Transportes Terrestres é uma autarquia sob regime especial, que tem por finalidade regular,
supervisionar e fiscalizar as atividades de prestação de serviços e de exploração da infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, visando
garantir a movimentação de pessoas e bens, harmonizar os interesses dos usuários com os das empresas concessionárias, permissionárias,
autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, preservado o interesse público, arbitrar conflitos de interesses e impedir situações que
configurem competição imperfeita ou infração contra a ordem econômica;
CONSIDERANDO a Notícia de Fato nº 000189-100/2020 registrada na Secretaria Unificada de Floriano e encaminhada ao Núcleo das
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Promotorias de Justiça de Defesa da Cidadania e Meio Ambiente de Teresina, a qual tem por base duas reclamações (protocolos nº 2454/2019 e
2456/2019) apresentadas junto a Ouvidoria do Ministério Público que apontam falhas nos serviços de transporte rodoviário prestados pela
empresa Viação Transpiauí;
CONSIDERANDO o teor do Art. 81 e 82, I do Código de Defesa do Consumidor, os quais conferem ao Ministério Público a legitimidade para
promover ação que objetivem a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato nº 000189-100/2020 no Inquérito Civil Público nº 11/2020, na forma do artigo 7 da Resolução nº 174 de 2017 do
Conselho Nacional do Ministério Público e artigo 1º da Resolução nº 01/2008 do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do
Estado do Piauí -MPPI, com o objetivo de apurar eventuais falhas na prestação do serviço da empresa Viação Transpiauí, determinando as
seguintes diligências iniciais:
a) Expedição de ofício para a fornecedora requerida, para que apresente os esclarecimentos iniciais sobre as reclamações, bem como os
documentos comprobatórios do regular exercício de suas atividades, com as permissões/concessões das autoridades competentes;
d) Cientifique-se o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Piauí do inteiro teor desta Portaria;
Nomeia-se o Sr. Breno Mayr Santos Resplandes, assessor da 32ª Promotoria de Justiça, para secretariar este procedimento, aplicando-se o teor
do art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial (Diário Oficial da Justiça 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.
Teresina-PI, 06 de abril de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA E TERESINA - PI
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 10/2020
NOTIFICANTE: 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
NOTIFICADO: GRUPO MED IMAGEM
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela Promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, com
atuação na Defesa do Consumidor, no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 129, inciso VI da Constituição Federal, que
autoriza o Ministério Público a "expedir notificações nos procedimentos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruílos, na forma da lei complementar respectiva", e no art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, que
determina que cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, garantindo o respeito
aos mesmos por meio da expedição de recomendações, vem expor, notificar, recomendar e requerer o que segue:
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 recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas (art. 1º, da
Resolução nº 164/2017 do CNMP);
CONSIDERANDO que o Covid-19 é uma pandemia mundial, devendo-se evitar todos os tipos de aglomerações e acúmulos de pessoas
desnecessariamente, haja vista a facilidade do contágio;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde, declara emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo Covid-19, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 06.02.20, estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, inclusive com possibilidade de isolamento e quarentena de pessoas e imposição de atos
compulsórios;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.902, de 23 de março de 2020, que determina a suspensão das atividades comerciais e de prestação de
serviços, em complemento ao Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2020, que determina as medidas excepcionais que especifica, voltadas para
o enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do Covid-19, e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.548, de 29 de março de 2020, que dispõe sobre o funcionamento das atividades de indústria, comércio,
logística e sociais, para o atendimento mínimo às demandas da população de Teresina e do Poder Público, na vigência do "estado de calamidade
pública", decorrente do novo coronavírus (COVID-19), no Município de Teresina, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos
termos do art. 196, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 197, da Constituição Federal estipula que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado;
CONSIDERANDO que a vida, a saúde, a segurança, e a paz são bens jurídicos inalienáveis e indissociáveis do princípio da dignidade da pessoa
humana, nos termos do art. 4º, caput, do Código de Defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, conforme o art. 6º, I, do CDC;
CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 8º, caput, que os produtos e serviços colocados no mercado de
consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua
natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito;
CONSIDERANDO o teor do Art. 81, 82, I e 102 do Código de Defesa do Consumidor, os quais conferem ao Ministério Público a legitimidade para
promover ação que objetivem a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores, bem como visando compelir o Poder Público a coibir
práticas cujo consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público e a Administração Pública de forma geral tem o dever de adotar medidas preventivas frente à
proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao consumidor;
CONSIDERANDO a informação que a Clínica Med Imagem Jóquei irá, a partir do dia 06/04/2020, funcionar para atendimento de consultas
eletivas;
RESOLVE:
RECOMENDAR à Clínica Med Imagem Jóquei que se abstenha de realizar atendimento de consultas eletivas isto é que não sejam de caráter
essencialmente de emergência ou de urgência, remarcando-as para período posterior em que não perdure o estado de calamidade.
NOTIFICANDO-A, no prazo urgente de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ciência, a manifestar-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, pelos e-mails: gracamonte@mppi.mp.br;
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brenomayr@mppi.mp.br; ou vivianevale@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
REQUISITA-SE que, na forma do art. 27, Parágrafo Único, IV da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, proceda-se com a divulgação
adequada e imediata desta recomendação.
Teresina-PI, 06 de abril de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA E TERESINA - PI
NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA Nº 11/2020
NOTIFICANTE: 32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
NOTIFICADO: MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pela Promotora de Justiça titular da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, com
atuação na Defesa do Consumidor, no uso de suas atribuições legais com fundamento no artigo 129, inciso VI da Constituição Federal, que
autoriza o Ministério Público a "expedir notificações nos procedimentos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruílos, na forma da lei complementar respectiva", e no art. 38, parágrafo único, IV, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Piauí, que
determina que cabe ao Ministério Público exercer a defesa dos direitos assegurados nas Constituições Federal e Estadual, garantindo o respeito
aos mesmos por meio da expedição de recomendações, vem expor, notificar, recomendar e requerer o que segue:
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 recomendação é instrumento de atuação extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em ato
formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar
determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens
defendidos pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de responsabilidades ou correção de condutas (art. 1º, da
Resolução nº 164/2017 do CNMP);
CONSIDERANDO que o Covid-19 é uma pandemia mundial, devendo-se evitar todos os tipos de aglomerações e acúmulos de pessoas
desnecessariamente, haja vista a facilidade do contágio;
CONSIDERANDO que a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020 do Ministério da Saúde, declara emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da infecção humana pelo novo Covid-19, nos termos do Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de
2011;
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 06.02.20, estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, inclusive com possibilidade de isolamento e quarentena de pessoas e imposição de atos
compulsórios;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.902, de 23 de março de 2020, que determina a suspensão das atividades comerciais e de prestação de
serviços, em complemento ao Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2020, que determina as medidas excepcionais que especifica, voltadas para
o enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do Covid-19, e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.548, de 29 de março de 2020, que dispõe sobre o funcionamento das atividades de indústria, comércio,
logística e sociais, para o atendimento mínimo às demandas da população de Teresina e do Poder Público, na vigência do "estado de calamidade
pública", decorrente do novo coronavírus (COVID-19), no Município de Teresina, e dá outras providências;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos
termos do art. 196, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que o art. 197, da Constituição Federal estipula que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado;
CONSIDERANDO que a vida, a saúde, a segurança, e a paz são bens jurídicos inalienáveis e indissociáveis do princípio da dignidade da pessoa
humana, nos termos do art. 4º, caput, do Código de Defesa do Consumidor;
CONSIDERANDO que são direitos básicos do consumidor a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos, conforme o art. 6º, I, do CDC;
CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 8º, caput, que os produtos e serviços colocados no mercado de
consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua
natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito;
CONSIDERANDO o teor do Art. 81, 82, I e 102 do Código de Defesa do Consumidor, os quais conferem ao Ministério Público a legitimidade para
promover ação que objetivem a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores, bem como visando compelir o Poder Público a coibir
práticas cujo consumo regular se revele nocivo ou perigoso à saúde pública e à incolumidade pessoal;
CONSIDERANDO que o Ministério Público e a Administração Pública de forma geral tem o dever de adotar medidas preventivas frente à
proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos relativos ao consumidor;
CONSIDERANDO a informação que a Clínica Med Imagem Jóquei irá, a partir do dia 06/04/2020, funcionar para atendimento de consultas
eletivas;
RESOLVE:
RECOMENDAR plano de Saúde MEDPLAN ASSISTÊNCIA MÉDICA que se abstenha de autorizar a realização de consultas eletivas, isto é, que
não sejam de caráter essencialmente de emergência ou de urgência, remarcando-as para período posterior em que não perdure o estado de
calamidade.
NOTIFICANDO-A, no prazo urgente de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ciência, a manifestar-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à 32ª Promotoria de Justiça de Teresina-PI, pelos e-mails: gracamonte@mppi.mp.br;
brenomayr@mppi.mp.br; ou vivianevale@mppi.mp.br, as providências tomadas e a documentação hábil a provar o seu fiel cumprimento.
REQUISITA-SE que, na forma do art. 27, Parágrafo Único, IV da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, proceda-se com a divulgação
adequada e imediata desta recomendação.
Teresina-PI, 06 de abril de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina
NÚCLEO DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA CIDADANIA E DO MEIO AMBIENTE DE TERESINA
32ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA
PORTARIA 32ª P.J. Nº 24/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante 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 nos termos do art. 8º, IV, da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o procedimento
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administrativo é o próprio da atividade-fim destinado a embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil;
CONSIDERANDO a expansão do contágio do vírus SARS-CoV-2 (novo coronavírus) pelo mundo, com inúmeros casos registrados em países
como China, Itália, Irã, Espanha e Coreia, o qual causa a doença conhecida como Covid-19;
CONSIDERANDO que o Brasil tem casos confirmados de Covid-19 desde 25 de fevereiro de 2020, que estão aumentando exponencialmente,
inclusive com transmissão comunitária (ou sustentada) e registro de óbito;
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, declarou o contágio do novo coronavírus como
pandemia;
CONSIDERANDO que, através da Portaria nº188, de 03.02.20, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância
Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979, de 06.02.20, estabeleceu medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, inclusive com possibilidade de isolamento e quarentena de pessoas e imposição de atos
compulsórios;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.902, de 23 de março de 2020, que determina a suspensão das atividades comerciais e de prestação de
serviços, em complemento ao Decreto nº 18.901, de 19 de março de 2020, que determina as medidas excepcionais que especifica, voltadas para
o enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do Covid-19, e dá outras providências;
CONSIDERANDO o Decreto nº 19.548, de 29 de março de 2020, que dispõe sobre o funcionamento das atividades de indústria, comércio,
logística e sociais, para o atendimento mínimo às demandas da população de Teresina e do Poder Público, na vigência do "estado de calamidade
pública", decorrente do novo coronavírus (COVID-19), no Município de Teresina, e dá outras providências;
CONSIDERANDO a necessidade de pronta resposta a qualquer ameaça real do Covid-19 no país, com a possibilidade de adoção de medidas
judiciais e extrajudiciais em face dos riscos da pandemia do novo coronavírus;
CONSIDERANDO a necessidade de se evitar a contaminação, conter a propagação do vírus e reduzir as consequências da doença,
especialmente diante do aumento vertiginoso em território piauiense;
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 197, da Carta da República, "São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao
Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou
através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado" e que, nos termos do artigo 199, caput, da Constituição de 1988,
"A assistência à saúde é livre à iniciativa privada".
CONSIDERANDO que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo (art. 4º, CDC);
CONSIDERANDO o princípio da prevenção e que o artigo 4º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor também fixa como princípio da
Política Nacional das Relações de Consumo a "ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor";
CONSIDERANDO que, nos termos do artigo 6º da Lei nº8.078/90, "São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança
contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;... VI - a efetiva prevenção e
reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos";
CONSIDERANDO que o Código de Defesa do Consumidor dispõe em seu art. 8º, caput, que os produtos e serviços colocados no mercado de
consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua
natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito;
CONSIDERANDO a orientação dada pelo Conselho Federal de Medicina no dia 20/03/2020 de que todas as consultas eletivas deveriam ser
preferencialmente suspensas;
CONSIDERANDO a notícia de que a Clínica Med Imagem Jóquei estará aberta a partir do dia 06/04/2020 para realização de consultas eletivas;
CONSIDERANDO as disposições do art. 81 e 82, I, do Código de Defesa do Consumidor, os quais conferem ao Ministério Público a legitimidade
para promover ações que objetivem a defesa coletiva dos interesses e direitos dos consumidores;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADIMINISTRATIVO Nº 000040-004/2020 na forma do artigo 8º, IV da Resolução nº 174/2017 do Conselho
Nacional do Ministério Públcio, com o objetivo de apurar a suposta violação ao direito dos consumidores por parte do Grupo Med Imagem no que
diz respeito à abertura da clínica para realização de consultas eletivas, determinando as seguintes diligências iniciais:
a) Cientifique-se o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí do inteiro teor desta portaria;
b) Expeça-se Notificação Recomendatória para o Grupo Med Imagem a fim de que se abstenha de executar seu funcionamento para atendimento
de consultas eletivas;
c) Expeça-se Notificação Recomendatória para o Medplan a fim de que se abstenha de autorizar consultas eletivas enquanto perdurar o estado
de calamidade;
d) Expeça-se ofício para o SINDHOSPI a fim de que preste informações e esclarecimentos sobre a questão, notificando-o a orientar seus
associados a não funcionarem senão para atendimento de demandas de emergência e urgência, além daquelas para tratamento do COVID-19;
e) Expeça-se ofício ao Município de Teresina comunicando sobre a situação e requisitando providências adequadas para o caso.
Considerando a necessidade de se evitar a circulação de remeta-se a notificação por e-mail e solicite-se que a resposta seja
apresentada através dos seguintes e-mails: gracamonte@mppi.mp.br, brenomayr@mppi.mp.br ou vivianevale@mppi.mp.br. O celular
institucional (86) 98154-1392, também, estará disponível para atendimento das 08h às 13h, de segunda à sexta-feira.
Nomeia-se Viviane Maria Campos Vale, assessora da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina, para secretariar este procedimento, nos moldes do
Art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP;
Publique-se e registre-se esta Portaria no mural da 32ª Promotoria de Justiça de Teresina e na imprensa oficial (Diário Oficial da Justiça 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.
Teresina-PI, 06 de abril de 2020.
Maria das Graças do Monte Teixeira
Promotora de Justiça - 32ª Promotoria de Justiça de Teresina

3.9. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI11159
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 21/2018
NOTÍCIA DE FATO Nº 000083-062/2018
ASSUNTO: PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA CRIANÇA RECLAMANTE: CONSELHO TUTELAR DE CAMPO MAIOR RECLAMADA: MARIA
DA CONCEIÇÃO LIMA
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
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Instaurou-se o Procedimento Administrativo epigrafado no dia 10/04/2018, tendo em vista o teor do RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR DE
CAMPO MAIOR (acompanhado de TERMO DE COMPROMISSO DE FAMÍLIA ACOLHEDORA), protocolado no dia 03/04/2018
na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior/PI, noticiando a necessidade de tratamento da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA e que a
mesma é negligente com sua filha menor SARA CRISTINA LIMA COSTA (fls. 07/08 e 09 e documentos de fls. 10/17).
Em cumprimento ao que foi determinada inicialmente, expediram-se: I) O Ofício PJ nº 099/2018.0083-062/2018 no dia 12/04/2018 (com ciência
no dia 17/04/2018) à Coordenadora do CAPS de Campo Maior/PI (fl. 19); II) O Ofício PJ nº 100/2018.0083-062/2018 no dia 12/04/2018 (com
ciência no dia 17/04/2018) à Coordenadora do CRAS ALTIVO de Campo Maior/ PI (fl. 20); III) O Ofício PJ nº 101/2018.0083-062/2018 no dia
12/04/2018 (com ciência no dia 26/04/2018) ao Secretário Municipal de Saúde de Campo Maior/PI (fl. 22).
Os destinatários não apresentaram respostas no prazo assinalado nesses ofícios, conforme Certidões de Perda de Prazo de 04.05.2018 (fl. 23) e
de 16/05/2018 (fl. 26).
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Renda/SEMAS, via CRAS ALTIVO e CREAS solicitou prorrogação de prazo no dia
16.05.2018, tendo sido deferido na mesma data (fl. 25).
No dia 18/05/2018 foi exarado despacho, determinando a reiteração dos ofícios supra mencionados (fl. 27). Dando cumprimento ao que foi
determinado neste Despacho foram expedidos I) O Ofício 141/2018.0083-062/2018 no dia 18/05/2018 (com ciência no dia 22/05/2018) à
Coordenadora do CRAS ALTIVO de Campo Maior/PI (fl. 29); II) O Ofício 142/2018.0083-062/2018 no dia 18/05/2018 (com ciência no dia
22/05/2018) à Coordenadora do CAPS de Campo Maior/PI (fl. 30); III) O Ofício 141/2018.0083-062/2018 no dia 18/05/2018 (com ciência no dia
29/05/2018) ao Secretário Municipal de Saúde de Campo Maior/PI (fl. 32).
Em resposta ao Ofício nº 141/2018.01.052/2018, de 18/05/2018 (fl. 29) a Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de
Renda/SEMAS, via CREAS protocolou no dia 15.06.2018 RELATÓRIO SOCIAL do dia 14.06.2019, no qual consta, em síntese, que "A equipe do
CREAS vem acompanhando a família da Sra. Maria da Conceição Lima, 26 anos, desde o ano passado, procurando inserir os membros desta
família nas atividades realizadas por esta instituição bem como a serviços disponibilizados pela Secretaria de Assistência e demais dispositivos
disponíveis no município (CAPS, PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) , GRUPOS, CURSOS PROFISSIONALIZANTES, e etc"
"...Atualmente, além de frequentar a escola regularmente as crianças participam do programa BB Comunidade...onde as crianças
realizam atividades esportivas e culturais. Recentemente, a Sra. Maria da Conceição deu início ao acompanhamento no CAPS referente ao
consumo de crack...Durante as visitas, não ficou evidente a presença de drogas ou bebidas.. As metas sugeridas pela equipe do CREAS que
procuram envolver todo o núcleo familiar: que procurem manter a residencia sempre limpa; que façam o acompanhamento escolar,
procurando participas das reuniões e atividades ofertadas na escola; que participem de atividades realizadas no CREAS; que procurem
fortalecer os vínculos com a família extensa; que estipulem regras e limites para retirar as crianças da rua; que a senhora Maria dê
continuidade ao acompanhamento no CAPS...No mais, a equipe continuará acompanhando a família, visando observar e colaborar com a
evolução das metas sugeridas, bem como procurando garantir os direitos de todos os envolvidos dando prioridade aos direitos dos infantes". (fls.
35/38).
A Coordenadora do CAPS de Campo Maior/PI e o Secretário Municipal de Saúde de Campo Maior/PI não apresentaram respostas no prazo
assinalado nos ofícios do dia 18.05.2018 (fls. 30 e 32), conforme Certidões de Perda de Prazo de 15.06.2018 (fl. 42).
Dando cumprimento ao que foi determinado no Despacho exarado no dia 19.06.2018 (fl. 43) foram expedidos I) A NOTIFICAÇÃO Nº 132/2018,
no dia 19.06.2018 (com ciência no dia 20.06.2018) à Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA (fl. 45); II) A NOTIFICAÇÃO
Nº 133/2018, no dia 19.06.2018 (com ciência no dia 20.06.2018) à Sra. CARLIANE LIMA (fl. 46);
III) A NOTIFICAÇÃO Nº 134/2018, no dia 19.06.2018 (com ciência no dia 20.06.2018) à Sra. FERNANDA KELLY LIMA (fl. 47); IV) O Ofício
184/2018.0083-062/2018 no dia 19/06/2018 (com ciência no dia 25/06/2018) à Coordenadora do CAPS de Campo Maior/PI (fl. 58); V) O Ofício
185/2018.0083-062/2018 no dia 19/06/2018 (com ciência no dia 27/06/2018) ao Secretário Municipal de Saúde de Campo Maior/PI (fl. 59).
No dia 26/06/2018 a Sra. CARLIANE LIMA compareceu nesta 2ª Promotoria de Justiça, onde declarou que mora com sua irmã Fernanda Kelly,
sua tia Maria da Conceição Lima e com os meus filhos e com os filhos de sua irmã e de sua tia (fls. 51 e 52/53).
No dia 26/06/2018 Sra. FERNANDA KELLY LIMA compareceu nesta 2ª Promotoria de Justiça, onde repetiu o que fora declarado pela Sra.
Carliane Lima (fl. 54).
No dia 18/12/2017 a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA compareceu nesta 2ª Promotoria de Justiça, onde repetiu as declarações acima
referidas, acrescentando que que a convivência familiar entre as três e das oito crianças é harmônica; que está fazendo tratamento no CAPS. (fl.
56).
A Coordenadora do CAPS de Campo Maior/PI e o Secretário Municipal de Saúde de Campo Maior/PI não apresentaram respostas no prazo
assinalado nos ofícios DO DIA 19.06.2019 (fls. 58 e 59), conforme Certidões de Perda de Prazo do dia 27.07.2018 (fls. 57 e 60).
Dando cumprimento ao que foi determinado no Despacho do dia 17.07.2018 (fl.
61) foram expedidos I) O Ofício 257/2018.0083-062/2018 no dia 17/07/2018 (com ciência no dia 20/07/2018) à Coordenadora do CAPS de
Campo Maior/PI (fl. 63); II) O Ofício 256/2018.0083- 062/2018 no dia 07/07/2018 (com ciência no dia 23/07/2018) ao Secretário Municipal de
Saúde de Campo Maior/PI (fl. 65).
Em reposta, a Coordenadora do CAPS de Campo Maior encaminhou à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior o Ofício nº 055/2018, de
28/06/2018, protocolado no dia
07/08/2018, acompanhado de RELATÓRIO DE TRATAMENTO da paciente MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, no qual consta: a) que a mesma se
encontra em estado de vulnerabilidade social ; b) que a referida paciente foi consultada no CAPS em abril de 2018, onde relatou ser usuária de
álcool e drogas, trabalha como prostituta; c) em julho de 2018 esteve em consulta com a psiquiatra; d) não retornou às consultas com a
psicóloga, alegando que não tem com quem deixar os filhos,mas sempre vem remarcar, demonstrando interesse no tratamento (fls. 67 e 68/69).
O Secretário Municipal de Saúde de Campo Maior/PI não apresentou resposta no prazo assinalado no ofício do dia 17.07.2018 (fl. 65), conforme
Certidão de Perda de Prazo de 10.08.2018 (fl. 70).
No dia 13/08/2018 foi exarado despacho, determinando a notificação da MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, pra comparecer nesta 2ª Promotoria de
Justiça, para tratar de assunto da justiça e de seu interesse (fl. 71).
Dando cumprimento ao que foi determinado no Despacho do dia 13.08.2019 (fl. 71), expediu-se a NOTIFICAÇÃO Nº 161/2018, no dia 17.08.2018
(com ciência no dia 22.08.2018) à Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA (fls. 77 e 79).
Em resposta extemporânea , o Secretário Municipal de Saúde de Campo Maior/PI encaminhou à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior o
Ofício nº 224/2018, de 06/08/2018, protocolado no dia 14/08/2018, acompanhado do mesmo RELATÓRIO DE TRATAMENTO da paciente
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA no CAPS de Campo Maior (fls. 73 e 74/75).
No dia 27/08/2018 a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA compareceu nesta 2ª Promotoria de Justiça, onde declarou que está em tratamento no
CAPS e usando medicações desde o início de julho/2018 ; que seus filhos estudam na Unidde Escolar Dr. Leonardo Ibiapina e participando de
serviços comunitários prestados através da AABB e da prefeitura. (fl. 80).
No dia 10/09/2018 foi exarado despacho, determinando a expedição de ofício ao CAPS requisitando informações se a paciente MARIA DA
CONCEIÇÃO LIMA está fazendo o devido tratamento no CAPS e recebendo as devidas medicações (fl. 84).
Em cumprimento ao que foi determinado no Despacho acima expediu-se O Ofício 358/2018.0083-062/2018 no dia 10/09/2018 (com ciência no
dia 17/09/2018) à Coordenadora do CAPS de Campo Maior (fls. 86 e 88).
A Coordenadora do CAPS de Campo Maior não apresentou resposta no prazo assinalado no ofício do dia 10.09.2018 (fl 88), conforme Certidões
de Perda de Prazo de 04.10.2018 (fl. 94).
No dia 10/09/2018 foi exarado despacho, determinando a notificação da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, para trazer os documentos
comprobatórios de que a mesma está fazendo o devido tratamento no CAPS e das medicações, bem como trazer os comprovantes de frequência
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escolar de seus filhos (fl. 89).
Dando cumprimento ao que foi determinado no Despacho acima expediu-se a NOTIFICAÇÃO Nº 219/2018, no dia 26.09.2018 à Sra. MARIA DA
CONCEIÇÃO LIMA (fl. 91),
mas a mesma não foi localizada no endereço indicado na notificação conforme CERTIDÃO DE INFORMAÇÃO de 02/10/2018 (fl. 92).
No dia 23/10/2018 foi exarado despacho, determinando: 1. a notificação da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, para trazer os documentos
comprobatórios de que a mesma está fazendo o devido tratamento no CAPS e das medicações, bem como trazer os comprovantes de frequencia
escolar de seus filhos; 2. a expedição de ofício ao CAPS requisitando informações se a paciente MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA está fazendo o
devido tratamento no CAPS e recebendo as devidas medicações (fl. 95).
Dando cumprimento ao que foi determinado no Despacho acima foram expedidos: I) O Ofício 418/2018.0083-062/2018 no dia 23/10/2018 (com
ciência no dia 24/10/2018) à Coordenadora do CAPS de Campo Maior (fls. 97 e 100): II) a NOTIFICAÇÃO Nº 234/2018, no dia 23.10.2018 à Sra.
MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA (fl. 98 e 102).
No dia 29/10/2018 a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA compareceu nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior (onde entregou
documentos que comprova que a mesma está fazendo tratamento no CAPS e que seus filhos estão estudando), e onde declarou que o CAPS
não entrega nenhum documento e que tem apenas a Caderneta de controle das medicações, e se comprometeu a em apresentar os
comprovantes de matrículas de seus filhos (fls. 104 e 106/111), que foram juntados no dia 08.11.2018 (fls. 105 e 106/111).
No dia 05/11/2018 a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA compareceu
espontaneamente nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, onde entregou documento que comprova que seu filho José Victor está
estudando (fls. 112 e 113).
A Coordenadora do CAPS de Campo Maior não apresentou resposta no prazo assinalado no ofício do dia 23.10.2018 (fls. 97 e 100), conforme
Certidão de Perda de Prazo do dia 26.11.2018 (fl. 114).
No dia 26/11/2018 foi exarado despacho, determinando: a expedição de ofício ao CAPS requisitando informações se a paciente MARIA DA
CONCEIÇÃO LIMA está fazendo o devido tratamento no CAPS e recebendo as devidas medicações (fl. 116).
Dando cumprimento ao que foi determinado no Despacho expediu-se o Ofício 78/2018.0083-062/2018 no dia 26/11/2018 (com ciência no dia
30/11/2018) à Coordenadora do CAPS de Campo Maior (fls. 118 e 120).
Em reposta, a Coordenadora do CAPS de Campo Maior encaminhou à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior o Ofício nº 093/2018, de
12/12/2018, protocolado no dia 17/12/2018, acompanhado de RELATÓRIO DE TRATAMENTO da paciente MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA, no
qual consta: a) Que uma Assistente Social e uma Psicóloga do CPAS realizam visita domiciliar no dia 05/12/2018; b) "Maria da Conceição deu
entrada neste CAPS em 04/06/2018 com relatos de uso de álcool e droga (crack). No atendimento a paciente em tela cita está em abstinência do
crack, nega fissura/ou sintomas psicóticos. Nega tristeza e ansiedade"; c) "Desde a data citada acima do início do tratamento, vem estando em
acompanhamento psicossocial neste Serviço; estando bem, orientada, pensamentos e atos organizados, em vestígios de alucinações/ou uso uso
de álcool nas terapias ou consultas psiquiátricas"; d) "Conceição tem filhas menores, onde as mesmas em acompanhamento por órgãos públicos.
Atualmente todas em Escolas Municipais..."; e) "Mediante fatos observados, foi acordado com a responsável: - Ver a situação estudantil, com
solicitação de relatório de acompanhamento das filhas menores; - Atualização das consultas com o Psiquiatra e o Psicólogo; - Orientação familiar
acerca do tratamento e acompanhamento da paciente; - Acompanhamento no CAPS; f) ...Maria da Conceição encontra-se com as consultas e
medicações atualizadas". (fls. 122 e 123/124).
No dia 14/01/2018 foi exarado despacho, determinando: a expedição de ofício ao CRAS ALTIVO, requisitando a realização de novo estudo sobre
social sobre o caso em tela (fl. 127).
Dando cumprimento ao que foi determinado no Despacho retro expediu-se o Ofício nº 105/2019..021/2018 no dia 04/02/2019 (com ciência no dia
11/02/2019) à Coordenadora do CRAS ALTIVO de Campo Maior (fls. 129 e 131).
A Coordenadora do CRAS ALTIVO não apresentou resposta no prazo assinalado no ofício acima referido, conforme Certidões de Perda de Prazo
de 15.03.2019 (fl. 132).
No dia 25/03/2019 a SEMAS-CREAS protocolou o OFICIO Nº 0062019 solicitando o prazo de mais 15 dias para conclusão do relatório requerido
através do Ofício nº 105/2019..021/2018 no dia 04/02/2019, ressaltando "que a usuária deste estudo se mudou para outro endereço e não
informaram prontamente ao CREAS...", que agora moram na Avenida Nilo Oliveira, 192, bairro Santa Cruz, próximo ao Bar do Zé do Pó..
Deferiu-se na mesma data (fl. 135).
No dia 25/04/2019 foi determinada a PRORROGAÇÃO DO PRAZO deste Procedimento Administrativo nº 21/2018, tendo em vista o transcurso
do prazo de 01 (um) ano para a conclusão do presente Procedimento Administrativo, sem que as investigações tenham sido concluídas, e da
necessidade de diligências para sua conclusão, nos termos do art. 11, da Resolução 174/2017 do CNMP. Ficou determinada a Expedição de
ofício ao SEMAS-CREAS de Campo Maior, requisitando novamente a realização de novo estudo sobre social sobre o caso em tela. (fl. 138).
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Rendas/SEMAS, via CREAS protocolou o dia 25/04/2019 RELATÓRIO SOCIAL, no
qual consta, em síntese, que "A equipe do CREAS vem acompanhando a família da Sra. Maria da Conceição Lima, 26 anos, desde o ano de
2017, E desde então procurou traçar com família estratégias, procurando superar a situação de violação de direitos na qual se encontravam como
já é de conhecimento desta promotoria... Durante as visitas, não ficou evidente a presença de drogas ou bebidas... No começo deste ano as
usuárias mudaram-se para outra residência não informando prontamente ao CREAS...Em visita a esta nova residência, fomos atualizados que a
Sra. Fernanda não mais reside com as referidas, permanecendo juntas apenas as senhoras Maria da Conceição , a Sra. Carliane e os filhos
destas...As usuárias informaram que a rotina das crianças atualmente se resume em a escola, ao AABB Comunidade, a ajudar nas atividades
domésticas e que não possuem acesso a rua como era no antigo bairro onde residiam...Seguem as metas sugeridas bem como as ações das
genitoras diante destas: *que procurem manter a residencia sempre limpa e organizada; * que
façam o acompanhamento escolar, procurando participas das reuniões e atividades ofertadas na escola, haja vista uma das crianças ser
repetente; * que participem de atividades realizadas no CREAS; * que façam o controle dos gastos na residência; * que estipulem regras
e limites para retirar as crianças da rua; que a senhora Maria dê continuidade ao acompanhamento no CAPS...*E que observem o tipo
de pessoa que acolhem na residência, a fim de que não haja má influência sob as crianças...
Consta ainda neste RELATÓRIO SOCIAL que foi observada pouca evolução do caso da família em foco, mesmo depois de quase um ano de
acompanhamento, uma vez que as crianças e adolescentes permanecem em situações de risco social., pois a genitora continua sem autonomia
e autoridade sobre os filhos.
Ao final ficou ressaltado que a equipe continuará acompanhando a família em questão pelo período de mais 06 meses". (fls. 152/156).
Em cumprimento ao Despacho exarado no dia 11/06/2019 (fls. 147/149) foram
realizados:
a expedição do Oficio nº 1115/2019.83-062/2018-SUPJCM-MPPI no dia 22.07.2019 (com ciência no dia 27.07.2019) à Coordenadora do
PELOTÃO MIRIM DE CAMPO MAIOR, solicitando seja providenciada a inscrição e o acompanhamento do adolescente JOSÉ VITOR LIMA
COSTA no PELOTÃO MIRIM DE CAMPO MAIOR (fls. 158 e 166);
A expedição de Oficio nº 1116/2019.83-062/2018-SUPJCM-MPPI no dia 22.07.2019 (com ciência no dia 26.07.2019) à Secretária de Assistência
Social e Geração de Renda/SEMAS para que determine ao CRAS ALTIVO: a) o acompanhamento do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA;
b) o encaminhamento e a inscrição do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA no PROGRAMA AABB COMUNIDADE; c) o encaminhamento e a
inscrição do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA no PELOTÃO MIRIM DA POLÍCIA MILITAR DE CAMPO MAIOR; c) o encaminhamento do
JOSÉ VITOR LIMA COSTA à PASTORAL DA CRIANÇA das diversas igrejas de Campo Maior; d) o encaminhamento e a inscrição do infante
noutros programas sociais e culturais desenvolvidos pela SEMAS (cursos profissionalizantes, capoeira, música, PETI, etc) - (fls. 159/166);
A expedição do Oficio nº 1117/2019.83-062/2018-SUPJCM-MPPI no dia 22.07.2019 (com ciência no dia 23.07.2019) à Presidente do Conselho
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Tutelar de Campo Maior para providenciar: a) o acompanhamento do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA; b) o encaminhamento e a
inscrição do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA no PROGRAMA AABB COMUNIDADE;
c) o encaminhamento e a inscrição do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA no PELOTÃO MIRIM DA POLÍCIA MILITAR DE CAMPO MAIOR;
c) o encaminhamento do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA à PASTORAL DA CRIANÇA das diversas igrejas de Campo Maior;
e) o encaminhamento e a inscrição do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA noutros programas sociais e culturais desenvolvidos pela
Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Rendas/SEMAS (cursos profissionalizantes, capoeira, música, PETI, etc); f) Relatório
Circunstanciado informando à 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior as providências adotadas, objetivando a resolução do caso em tela (fls.
160/168);
A expedição do Oficio nº 1118/2019.83-062/2018-SUPJCM-MPPI no dia 22.07.2019 (com ciência no dia 05.08.2019) à Secretária Municipal de
Educação de Campo Maior, requisitando: a) o acompanhamento e as devidas orientações às crianças/adolescente SARA CRISTINA LIMA
COSTA, CAROLINE CRISTINA LIMA COSTA, MARIA VITÓRIA LIMA COSTA e JOSÉ VITOR LIMA COSTA - alunos da Escola Municipal Dr.
Nonato Ibiapina - tendo em vista que a referida escola deve ser aparelhada para atender as necessidades de aprendizagem e aproveitamento
das potencialidades de seus alunos, cuidando de evitar que seus alunos faltem às aulas, evitando a evasão escolar; b) o encaminhamento e a
inscrição do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA no PROGRAMA AABB COMUNIDADE; c) o encaminhamento e a inscrição do adolescente
JOSÉ VITOR LIMA COSTA no PELOTÃO MIRIM DA POLÍCIA MILITAR DE CAMPO MAIOR; d) o encaminhamento do adolescente JOSÉ VITOR
LIMA COSTA à PASTORAL DA CRIANÇA das diversas igrejas de Campo Maior; e) o encaminhamento e a inscrição do adolescente JOSÉ
VITOR LIMA COSTA noutros programas sociais e culturais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de
Rendas/SEMAS (cursos profissionalizantes, capoeira, música, PETI, etc); e) Relatório Circunstanciado informando à 2ª Promotoria de Justiça de
Campo Maior as providências adotadas, objetivando a resolução do caso em tela (fls. 161/174);
A notificação no dia 24.07.2019 para aa Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA (endereço: Avenida Nilo Oliveira, 192 (próximo do "Bar do Zé do
Pó", bairro Santa Cruz - Campo Maior/PI) , para: a) trazer documentos comprobatórios de frequência escolar de seus filhos: b) fazer o
acompanhamento permanente de seus filhos; c) fazer a inscrição do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA no PROGRAMA AABB
COMUNIDADE; d) Cuidar de levar diariamente seus filhos para o PROJETO AABB COMUNIDADE; e) fazer a inscrição do adolescente JOSÉ
VITOR LIMA COSTA no PELOTÃO MIRIM DA POLÍCIA MILITAR DE CAMPO MAIOR; f) levar seus filhos, inclusive o adolescente JOSÉ VITOR
LIMA COSTA à PASTORAL DA CRIANÇA das diversas igrejas de Campo Maior; g) fazer a inscrição do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA
nos programas sociais e culturais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Rendas/SEMAS (cursos
profissionalizantes, capoeira, música, PETI, etc). OBS: RESSALTAR: I) DA NECESSIDADE DE CONTINUAR O TRATAMENTO NO CAPS,
POIS O ECA NÃO ADMITE A CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS/ADOLESCENTE COM PESSOAS USUÁRIAS DE DROGA; II) QUE A
AUSENCIA DOS FILHOS MENORES ÀS AULAS PODEM ACARRETAR A SUSPENSÃO E O CANCELAMENTO DO PROGRAMA BOLSA
FAMÍLIA; OBS: Não encontrada no endereço supra, conforme CERTIDÃO do dia 01.08.2019 (fls. 163/164 e 169);
No dia 30.07.2019 o CONSELHO TUTELA DE CAMPO MAIOR protocolou
RELATÓRIO no qual consta: a) que os filhos da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA "PEPETA" (JOSÉ VITOR LIMA COSTA (DN 13.04.2005),
MARIA VITÓRIA LIMA COSTA,, KAROLINE CRISTINA LIMA COSTA e SARA CRISTINA LIMA COSTA) estão residindo com a
tia CARLIANE LIMA, na Rua do Trilhos, 15 - bairro Matadouro (celular 99553-1866); b) que o adolescente JOSÉ VICTOR LIMA COSTA não
está frequentando a Escola Municipal Raimundo Nonato Ibiapina; c) que a Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA "PEPETA" não faz tratamento no
CAPS e continua usando drogas ilícitas, e atualmente está residindo na cidade de Altos/PI; d) Não existe Pelotão Mirim em Campo Maior; e) que
encaminhou o Ofício nº 063/2019, de 25.07.2019 à Secretaria de Assistência Social/SEMAS, via Coordenadora do CRAS ALTIVO, solicitando a
inserção do adolescente JOSÉ VICTOR LIMA COSTA nos programas sociais do município de Campo Maior (fls. 171 e 172).
No dia 07.08.2019 a Secretária de Assistência Social e Geração de Renda/SEMAS, enviou o e-mail da Secretaria Extrajudicial das Promotorias
de Campo Maior (fl. 176/189) PARECER SOCIAL (190/192), no qual consta que: a) a Sra. CARLIANE LIMA assumiu a responsabilidade de
cuidar do adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA (DN 13.04.2005),
KAROLINE CRISTINA LIMA COSTA (DN 12.07.2010), MARIA VITÓRIA LIMA COSTA (DN 08.12.2006), e SARA CRISTINA LIMA COSTA (DN
28.11.11), uma vez que a Sra. MARIA DA
CONCEIÇÃO LIMA, mãe dos mesmos faz uso de drogas e estaria morando em Altos/PI; b) que a família em questão é acompanhada pelo
Centro de Referência Especializado de Assistência Social/ CREAS, com vistas na garantia da efetivação dos direitos e fortalecimentos de
vínculos familiares;
c) adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA foi encaminhado para o Projeto AABB Comunidade, conforme Ficha de Inscrição anexa (fl. 195); d)
que é inviável a inscrição do referido adolescente na PASTORAL DA CRIANÇA, u,a vez que esta presta assistência à criança com até seis anos
de idade (DECLARAÇÃO de fl. 193); e) que o programa MIRIM CIDADÃO não está funcionado atualmente (Ofício de fl. 194) . (190/192)
No dia 23.08.2019 foi protocolado o OFÍCIO SEMED Nº 112/2019, oriundo da Secretária Municipal de Educação de Campo Maior, no qual consta
que dos filhos da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA somente a MARIA VITÓRIA LIMA COSTA apresenta assiduidade às aulas, e que o JOSÉ
VITOR LIMA COSTA só retorna à escola quando sua genitora está na iminência de perda do benefício Bolsa Família.(fl. 197).
Em cumprimento ao Despacho exarado no dia 14/10/2019 (fl. 200) foram expedidas:
1. Notificação à Sra. Carliane Lima (com ciência no dia 28.11.2019), para comparecer na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior,
trazendo seus documentos pessoais, certidões de nascimento, Cartão Bolsa Família e o Cartão BPC/LOAS dos filhos da Sra. Conceição Lima,
sob pena da suspensão dos referidos benefícios (fl. 214 ); 2. Notificação do adolescente José Victor Lima Costa, para comparecer na Sede das
Promotorias de Justiça de Campo Maior, acompanhado de seu responsável, para tratar de assunto de seu interesse e de interesse da justiça (fl.
215),
A Sra. Carliane Lima compareceu no dia 13.12.2019 na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, onde apresentou declarações do dia
13.12.2019 fornecidas pela Escola Municipal Dr. Nonato Ibiapina onde estudam os filhos da Sra. Maria da Conceição Lima, com a informação de
que o aluno José Victor Lima Costa "não frequentou o ano letivo normal", e onde declarou, em síntese, qie reside juntamente com as crianças
com a mãe destas - Sra. Maria da Conceição Lima, a qual é responsável pelo sustento da família e não é mais usuária de drogas, mas continua
na atividade de prostituição e que tal atividade não prejudica a integridade física e mental de seus filhos (fls. 216/217 e 218/223).
O adolescente José Victor Lima Costa (DN 13.04.2005), acompanhado da Sra. Carliane Lima, compareceram no dia 13.12.2019 na Sede das
Promotorias de Justiça de Campo Maior, onde apresentou as mesmas declarações supra mencionadas e onde o mesmo declarou, em síntese,
que é tratado de forma preconceituosa pela diretora da referida escola, e que por isso deixou de comparecer às aulas nos meses de novembro e
dezembro de 2019 e que pretende sair dessa escola (fls. 224/225 e 226/231/ ).
No dia 31.01.2020 certificou-se que a senhora Carliane Lima compareceu na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior/PI, onde
apresentou comprovantes das matrículas escolares do ano 2020 dos infantes, José Victor Lima Costa, Sara Cristina Lima Costa, Maria Vitória
Lima Costa e Carolaine Cristina Lima Costa, justificando o não cumprimento do item 1 do Despacho exarado no dia 29.01.2020 de fl. 232. ( fl. 233
e documentos fls. 235/238).
Considerando que os filhos da Sra. MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA "PEPETA" (JOSÉ VITOR LIMA COSTA, MARIA VITÓRIA LIMA COSTA,,
KAROLINE CRISTINA LIMA
COSTA e SARA CRISTINA LIMA COSTA) estão residindo e sendo cuidados pela tia CARLIANE
LIMA, conforme informações do CONSELHO TUTELA DE CAMPO MAIOR e da Secretaria de Assistência Social e Geração de Renda/SEMAS;
Considerando que a família em questão é acompanhada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social/CREAS, com vistas na
garantia da efetivação dos direitos e fortalecimentos de vínculos familiares, segundo informações da Secretaria de Assistência Social e Geração
de Renda/SEMAS;
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Considerando que a equipe do CREAS continuará acompanhando a família em tela, visando observar e colaborar com a evolução das metas
traçadas, bem como procurando garantir os direitos de todos os envolvidos dando prioridade aos direitos dos infantes;
Considerando que o adolescente JOSÉ VITOR LIMA COSTA está matriculado no Projeto AABB Comunidade;, segundo informações da
Secretaria de Assistência Social e Geração de Renda/SEMAS;
Considerando que as filhas da Sra, MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA (JOSÉ VITOR LIMA COSTA, MARIA VITÓRIA LIMA COSTA,, KAROLINE
CRISTINA LIMA COSTA e
SARA CRISTINA LIMA COSTA) estão matriculadas e frequentando aulas em Escola Municipal Dr. Raimundo Nonato Ibiapina; conforme
informações da Sra. CARLIANE LIMA, em contato telefônico mantido com o Promotor de Justiça signatário no dia 02.11.2019, por volta das
09:40hs;
Considerando que a Sra. Carliane Lima compareceu no dia 13.12.2019 na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, onde apresentou
declarações do dia 13.12.2019 fornecidas pela Escola Municipal Dr. Nonato Ibiapina comprovando onde estudam os filhos da Sra. Maria da
Conceição Lima, com a informação de que o aluno José Victor Lima Costa "não frequentou o ano letivo normal";
Considerando que o adolescente José Victor Lima Costa (DN 13.04.2005), declarou no dia 13.12.2019 na Sede das Promotorias de Justiça de
Campo Maior, que é tratado de forma preconceituosa pela diretora da Escola Municipal Dr. Nonato Ibiapina e que por isso deixou de comparecer
às aulas nos meses de novembro e dezembro de 2019, e que pretende sair dessa escola;
Considerando que a Sra. Carliane Lima compareceu no dia 31.01.2020 na Sede das
Promotorias de Justiça de Campo Maior/PI, onde apresentou comprovantes das matrículas escolares do ano 2020 dos infantes, José Victor Lima
Costa, Sara Cristina Lima Costa, Maria Vitória Lima Costa e Carolaine Cristina Lima Costa;
Considerando, também, que este comenos não há necessidade de nenhuma outra medida a ser encetada pelo Ministério Público, ressaltando
que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel Procedimento Administrativo;
O Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior RESOLVE: PROMOVER O ARQUIVAMENTO do presente
Procedimento Administrativo nº 21/2018, nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III ambos da
Resolução nº 174, 04/07/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se o reclamante, através de ofício, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de (10) dez dias,
devendo a comunicação ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do art. 13,
caput e §§ 1º e 3º da Resolução nº 174/2017, de 04/07/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de 17/01/2017.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior (PI), 31 de janeiro de 2020.
CEZARIO DE SOUZA Assinado de forma digital por
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CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 63/2019
SIMP Nº 000066-063/2019
RECOMENDAÇÃO Nº 07/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI, por seu membro adiante assinado,
no uso das atribuições constitucionais conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93; art.
201 da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente):
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que Constituição Federal de 88, em seu art. 1°, III, consagrou a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental,
e que o seu art. 5°, caput, erigiu o direito à segurança como um direito fundamental do ser humano;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e
sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e
§§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que a Lei 9.394/96 estabelece em seu art. 14 que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino
público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme alguns princípios, dentre eles, a participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional da Educação estabelece em sua Meta 19 o estímulo a constituição e o fortalecimento de conselhos
escolares e conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por
meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
CONSIDERANDO que os conselhos escolares são órgãos colegiados que debatem, acompanham e deliberam sobre questões políticopedagógicas, administrativas e financeiras das escolas e que são formados por representantes da comunidade escolar e local;
CONSIDERANDO que por ser um espaço que reúne diferentes atores da comunidade escolar, o Conselho tem um papel muito importante na
democratização da Educação e da escola;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93);
RESOLVE RECOMENDAR a Excelentíssima Senhora Secretaria Municipal de Educação do Município de Nossa Senhora de Nazaré-PI,
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atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que:
Adote as providências necessárias para fiscalização e capacitação dos conselhos escolares do município de Nossa Senhora de Nazaré;
Apresente a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 30 dias, um cronograma pormenorizado das formações e fiscalizações a serem
realizadas nos Conselhos Escolares durante o ano de 2020;
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações
judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 30 (trinta) dias corridos para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC).
Campo Maior - PI, 29 de janeiro de 2019.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
RECOMENDAÇÃO Nº 02/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei
Federal de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que Constituição Federal de 88, em seu art. 1°, III, consagrou a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental,
e que o seu art. 5°, caput, erigiu o direito à segurança como um direito fundamental do ser humano;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação
e
assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e
§§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que a Lei Nº 13.395/2019 dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de
educação básica;
CONSIDERANDO que, conforme o artigo 1º, § 1º, do referido diploma legal, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a
melhoria da qualidade do processo de ensino- aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações
sociais e institucionais;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo politica de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são princípios da Assistência Social, previstos no art. 206 da Constituição Federal, a descentralização administrativa, a
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle as ações em todos os níveis,
bem como pela primazia da responsabilidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária,
vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 13/2007, do Conselho Federal de Psicologia, define o campo de atuação do Psicólogo
Escolar/Educacional;
CONSIDERANDO que a Psicologia Escolar é entendida como um campo de atuação profissional do psicólogo e, também, de produção científica,
caracterizado pela inserção da Psicologia no contexto escolar, sendo que o objetivo principal deste campo é mediar os
processos de desenvolvimento humano e de aprendizagem, contribuindo para sua promoção;
CONSIDERANDO que a atuação preventiva em Psicologia Escolar deve estar respaldada em ações que busquem a) facilitar e incentivar a
construção de estratégias de ensino diversificadas, b) promover a reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos
sujeitos e c) superar, junto com a equipe escolar, os obstáculos à
apropriação do conhecimento (MARINHO-ARAÚJO; ALMEIDA, 2005);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93);
RESOLVE:
RECOMENDAR ao excelentissimo senhor Prefeito LUÍS CARDOSO DE OLIVEIRA NETO, atendendo aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que:
Adote as providências necessárias para, em atenção ao prazo estabelecido na Lei Nº 13.395/2019, para que seja cumprido o disposto no referido
diploma legal;
Apresente a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 15 dias, um cronograma pormenorizado de execução da referida lei;
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A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta
e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua omissão quanto às providências solicitadas.
Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação de dolo em futuro e eventual manejo de
ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
Publique-se no Diário Oficial Eletrotônico do Ministério Público do Estado do Piauí. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro
de Apoio Operacional de
Defesa da Educação e Cidadania.
Campo Maior/PI, 17 de fevereiro de 2020
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
PROMOTORA DE JUSTIÇA
RECOMENDAÇÃO Nº 15/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante signatário em exercício na Promotoria de Justiça de Campo Maior/PI,
no uso de suas atribuições legais, e, com fulcro nas disposições contidas nos arts. 127 e 129 da Constituição Federal; arts. 26 e 27 da Lei
Federal de nº 8.625/93; e arts. 36 e 37 da Lei Complementar Estadual nº 12/93:
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que Constituição Federal de 88, em seu art. 1°, III, consagrou a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental,
e que o seu art. 5°, caput, erigiu o direito à segurança como um direito fundamental do ser humano;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público,
ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e
§§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar nº 75/93);
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que a Lei Nº 13.395/2019 dispõe sobre a prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de
educação básica;
CONSIDERANDO que, conforme o artigo 1º, § 1º, do referido diploma legal, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a
melhoria da qualidade do processo de ensino- aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações
sociais e institucionais;
CONSIDERANDO que a Assistência Social constitui direito do cidadão, sendo politica de seguridade social, de natureza não contributiva, que
prevê mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às
necessidades básicas;
CONSIDERANDO que são princípios da Assistência Social, previstos no art. 206 da Constituição Federal, a descentralização administrativa, a
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle as ações em todos os níveis,
bem como pela primazia da responsabilidade;
CONSIDERANDO que o sistema de assistência social rege-se pelos princípios da supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as
exigências de rentabilidade econômica; da universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da assistência social alcançável
pelas demais políticas públicas; e do respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem
como à convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade, ao teor do art. 4º, da Lei nº 8.472/93;
CONSIDERANDO que a Resolução nº 13/2007, do Conselho Federal de Psicologia, define o campo de atuação do Psicólogo
Escolar/Educacional;
CONSIDERANDO que a Psicologia Escolar é entendida como um campo de atuação profissional do psicólogo e, também, de produção científica,
caracterizado pela inserção da Psicologia no contexto escolar, sendo que o objetivo principal deste campo é mediar os
processos de desenvolvimento humano e de aprendizagem, contribuindo para sua promoção;
CONSIDERANDO que a atuação preventiva em Psicologia Escolar deve estar respaldada em ações que busquem a) facilitar e incentivar a
construção de estratégias de ensino diversificadas, b) promover a reflexão e a conscientização de funções, papéis e responsabilidades dos
sujeitos e c) superar, junto com a equipe escolar, os obstáculos à
apropriação do conhecimento (MARINHO-ARAÚJO; ALMEIDA, 2005);
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual nº 12/93);
RESOLVE:
RECOMENDAR à excelentissima senhora Secretária PATRÍCIA FORTES DOS REIS COSTA, atendendo aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que:
Adote as providências necessárias para, em atenção ao prazo estabelecido na Lei Nº 13.395/2019, para que seja cumprido o disposto no referido
diploma legal;
Apresente a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 15 dias, um cronograma pormenorizado de execução da referida lei;
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da
Recomendação Ministerial serve para fins de fixação de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por
omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
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Publique-se no Diário Oficial Eletrotônico do Ministério Público do Estado do Piauí. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro
de Apoio Operacional de
Defesa da Educação e Cidadania.
Campo Maior/PI, 02 de Março de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
PROMOTORA DE JUSTIÇA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 44/2019
SIMP Nº 000955-060/2019
ASSUNTO: PROTEÇÃO DE PESSOA IDOSA
RESUMO: IDOSA POSSIVELMENTE NEGLIGENCIADA E ABUSADA FINANCEIRAMENTE P NETO DENUNCIANTE: COORDENAÇÃOGERAL DE GESTÃO DO DISQUE DIREITOS HUMANOS DENUNCIADO: ROBSON
VÍTIMA: ESPERANÇA MARIA (80 a 85 anos)
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Instaurou-se no dia 19/08/2019 o Procedimento Administrativo nº 44/2019 epigrafado, por meio da Portaria nº 44/2019, com base no teor da
DENÚNCIA DISQUE DIREITOS HUMANOS - DISQUE 100 (Número do Protocolo: 2088177; Número da Denúncia: 1165326 - Grupo de violação:
Pessoa Idosa), noticiando que "Esperança Maria, pessoa idosa é negligenciada e abusada financeiramente pelo neto, Robson...Foi informado
que Robson persuadiu a idosa a vender o imóvel próprio; todo dia 02 de cada mês, obson vai com a avó receber o benefício social, acredita-se
que o suspeito ficou com o dinheiro da casa e também do benefício. A idosa tem quatro filhos, que tem conhecimento dos fatos e são impedidos
pela própria idosa de tomar qualquer providência. Em decorrência dos fatos, a vítima está passando privações em alimentação..."." (fls. 02/04 e
08).
A mencionada DENÚNCIA DISQUE 100 foi encaminhada para a 2ª Promotoria de Justiça pelo CADEC, através do Ofício Nº 478/2019CAODEC/MPPI, de 02.08.2019, protocolado no dia 12.08.2019 (fl.s 06/07).
Inicialmente foram determinadas as seguintes medidas: 1. Expedição de Ofício à Secretária Municipal de Assistência Social e Geração de Renda
de Campo Maior/PI/SEMAS, solicitando a elaboração de Estudo Social, acerca da situação vivenciada pela Sra. Esperança Maria da Conceição;
2. Expedição de Ofício ao Conselho do Idoso de Campo Maior/PI/SEMAS, solicitando a elaboração de Estudo Social, acerca da situação
vivenciada pela Sra. Esperança Maria da Conceição; 3. Expedição de Notificação à Sra. Esperança Maria da Conceição, para comparecer na
Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, para tratar de assunto de seu interesse e de interesse da justiça; 4. Expedição de Notificação
ao adolescente ROBSON para comparecer na Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, acompanhado de seu responsável legal, para
tratar de assunto de interesse da justiça.
No dia 26.11.2019 deu-se cumprimento às determinações supra, conforme expedientes acostados aos autos (fls. 15/25).
A Sra. Esperança Maria da Conceição (81 anos) compareceu no dia 05.12.2019 na 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, onde declarou, em
síntese: Que, não dá nenhum dinheiro para seu neto ROBERT e que este trabalha na cerâmcia; que, sua geladeira é farta de alimentoss e que
não passa necessidades; Que, sua filha Maria do carmo Silva, sem seu consentimento, trocou sua casa da VILA PAPI por outra casa no Bairro
São João, onde Maria do Carmo ficou morando, e que a mesma lhe cedeu uma parte do terreno onde a declarante construiu sua casa, mas
deixou de morar ali por que foi agredida pelo seu neto Lucas Mateus (12 anos de idade) e então alugou uma casa no bairro CARIRI; que a Maria
do Carmo nunca lhe pagou r$ 1.000,00 (um mil reais) (fl. 25 e 26/27).
O Sr. Robertes Andrade da Silva compareceu no dia 05.12.2019 na 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, onde declarou, em síntese: Que,
não fica com nenhum dinheiro da sua avó; Que, não tem envolvimento com a venda da casa; Que, sua avó se alimenta bem (fls. 28 e 29).
No dia 17.01.2020 exarou-se DESPACHO DE IMPULSIONAMENTO determinando o cumprimento das medidas iniciais que anda não foram
atendidas.
No dia 24.01.2020 deu-se cumprimento à determinação supra, conforme expedientes acostados aos autos (fls. 36/39).
A Secretária Municipal de Assistência Social e Geração de Renda de Campo Maior/PI, apresentou resposta intempestiva ao Ofício nº
1706/2019.955.060/2019-SUPJCM- MPPI, de 26.11.2019, com ciência no dia 11.12.2019 (fls. 15 e 31), tendo protocolado por eletrônico no dia
24.01.2020 RELATÓRIO SOCIAL, no qual se observa que foi realizada visita na casa da referida idosa negou ser negligenciada pelo neto e
relatou que seus filhos não a ajudam e que seu neto ROBSON lhe ajuda com os afazeres como passeios, compras, ir ao banco e lhe repassa
todo o dinheiro, e não quer ajuda dela, mas que, por uma questão de gratidão às vezes o ajuda com aluguns alimentos (arroz, açúcar, farinha,
etc),;(fls. 41 e 42/43 e cópias de documentos e de fotos: fls. 44/45 e 46/48).
A presidente do Conselho do Idoso de Campo Maior não apresentou resposta/manifestação no prazo concedido no Ofício nº
162/2020.955.06012/2019-SEPJCM-MPPI, de 24.01.2020, com ciência no dia 27.01.2020 (fls. 37 e 39), conforme Certidão de Perda de Prazo do
dia 03.03.2020 (fl. 52).
Considerando que a Sra. Esperança Maria da Conceição afirmou que não dá nenhum dinheiro para seu neto ROBERT e que sua geladeira é
farta de alimentos e que não passa necessidades;
Considerando que o denunciado - Sr. Robertes Andrade da Silva sustentou que, não fica com nenhum dinheiro da sua avó,que não tem
envolvimento com a venda da casa e que sua avó se alimenta bem;
Considerando que a Secretária Municipal de Assistência Social e Geração de Renda de Campo Maior/PI a dona Esparança Maria negou ser
negligenciada pelo neto ROBSON e que este he ajuda com os afazeres como passeios, compras, ir ao banco e lhe repassa todo o dinheiro, e
não quer ajuda dela, mas que, por uma questão de gratidão às vezes o ajuda com aluguns alimentos (arroz, açúcar, farinha, etc);
Considerando que não são verdadeiros os fatos relatados na supramencionada DENÚNCIA DISQUE 100;
Considerando as informações até o momento amealhadas nos presentes autos dá-se por encerrado o presente procedimento, dispensando-se a
resposta do Conselho do Idoso de Campo Maior e desconsiderando-se o despacho exarado no dia 09.03.2020.
Considerando, também, que não há necessidade de nenhuma outra medida a ser realizada pelo Ministério Público estadual, ressaltando que
qualquer outro fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério Público estadual poderá ser apurado mediante novel Notícia de Fato
e/ou Procedimento Administrativo.
O Ministério Público Estadual, através do do Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, resolve: PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo nº 44/2019 nesta 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI, com base no art. 13,
caput, c/c art. 8º, III, da Resolução nº 174 do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se: I) a COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DO DISQUE DIREITOS HUMANOS, via e-mail; II) o CENTRO DE APOIO
OPERACIONAL DA
EDUCAÇÃO E DA CIDADANIA/CAODEC, sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos.
Comunique-se o Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de 27/01/2017.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior/PI, 02 de abril de 2020.
CEZARIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
PROMOTOR DE JUSTIÇA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 68/2019
SIMP Nº 001010-060/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
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O procedimento administrativo em epígrafe fora instaurado com base em termo de declaração prestado pela Sra. Maria da Costa Araújo,
noticiando que possui dois filhos, a Sra. Marilene da Costa Araújo, conhecida como Lira, e Carlos Sérgio da Costa Araújo, que é deficiente
mental. A declarante informou que Marilene cuidava de Carlos Sérgio, mas que a mesma o mandou de volta para sua casa, ficando com todo o
dinheiro arrecadado em leilão beneficente, realizado em favor de Carlos Sérgio.
Como providências iniciais, determinou-se a expedição de notificação a Sra. Marilene da Costa Araújo, para prestar esclarecimentos acerca dos
fatos reportados pela reclamante. Determinou-se a expedição de ofício ao Secretaria de Assistência Social e Geração de Rendas de Campo
Maior (SEMAS), solicitando a realização de Estudo Social sobre o caso em tela. Determinou-se a expedição de ofício ao Conselho do Idoso,
solicitando a realização de Estudo Social sobre o caso em tela, conforme Portaria de fls. 02/04.
Em virtude do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias sem a realização dos expedientes constantes na portaria inaugural do procedimento em
tela, proferiu-se despacho de impulsionamento no dia 04 de dezembro de 2019, determinando o cumprimento das diligências discriminadas na
Portaria de fls. 02/04 no prazo de 30 (trinta) dias, fl. 22.
Não obstante, no dia 05 de dezembro de 2019, a Sra. Maria da Costa Araújo, ora reclamante, compareceu espontaneamente na 2ª Promotoria de
Justiça de Campo Maior e na oportunidade declarou "Que todas as informações prestadas nesta Promotoria de Justiça, no dia 29 de agosto de
2019 são inverídicas; Que apenas disse estas informações, pois estava com raiva de sua filha." (fl. 26).
À fl. 30 certificou-se a perda de prazo das solicitações de informações expedidas a SEMAS e ao Conselho do Idoso de Campo Maior-PI.
Vieram autos conclusos. Passo a decidir.
Considerando que as informações prestadas pela Sra. Maria da Costa Araújo são inverídicas, depreende-se que não há necessidade que
nenhuma outra medida seja adotada pelo Ministério Público no bojo do procedimento em tela. Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo
que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel Procedimento Administrativo.
Desta forma, com base no que foi exposto, o Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior resolve PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III ambos da Resolução nº 174, 04/07/2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de 17/01/2017.
Comunique-se ao reclamante, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a
comunicação ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do art. 13, caput e §§
1º e 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior-PI, 09 de março de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 69/2019
SIMP Nº 001004-060/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O procedimento administrativo em epígrafe fora instaurado com base em comunicado do Conselho Tutelar de Campo Maior, noticiando que
diversas vezes, a Direção da Escola Agda Maria da Conceição acionou o mencionado Conselho para relatar que o adolescente Diego José
Pereira de Sousa (15 anos), deixou de frequentar as aulas para trabalhar com brinquedos no Parque de Diversões do Sr. Osmar, vizinho do
adolescente em tela.
Como providências iniciais, determinou-se a expedição de notificação a Sra. Alivina Pereira de Alencar, mãe do adolescente supramencionado,
para comparecer junto a Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, a fim de esclarecer os fatos reportados pelo Conselho Tutelar de
Campo Maior. Determinou a expedição de notificação ao Sr. Domingos José de Sousa, para comparecer junto a Sede das Promotorias de Justiça
de Campo Maior, a fim de esclarecer os fatos reportados pelo Conselho Tutelar de Campo Maior. Determinou-se a expedição de notificação ao
adolescente Diego José Pereira de Sousa, para comparecer junto a Sede das Promotorias de Justiça de Campo Maior, acompanhado de seu
responsável, a fim de esclarecer os fatos reportados pelo Conselho Tutelar de Campo Maior. Por fim, determinou-se a expedição de ofício a
Secretaria Municipal de Assistência e Geração de Rendas de Campo Maior, a realização de estudo social sobre o caso em tela, conforme
Portaria de fls. 02/05.
Em virtude do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias sem a realização dos expedientes constantes na portaria inaugural do procedimento em
tela, proferiu-se despacho de impulsionamento no dia 29 de novembro de 2019, determinando o cumprimento das diligências discriminadas na
Portaria de fls. 02/05 no prazo de 30 (trinta) dias, fl. 25.
A notificação endereçada ao Sr. Osmar não foi entregue em virtude de o mesmo, no momento da diligência, não ter sido encontrado, sendo
informado por vizinhos que o notificando encontrava-se laborando nos festejos de Coivaras-PI. Os vizinhos ainda informaram que o nome do
notificando na verdade é Vomar, conforme certidão de fl. 30.
Em atenção a notificação ministerial, o Sr. Domingos José de Sousa compareceu no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede das Promotorias de
Justiça e informou: "QUE O DECLARANTE INFORMA SEU FILHO ESTUDA NA QUINTA SÉRIE NA ESCOLA MUNICIPAL ÁGDA MARIA DA
CONCEIÇÃO NO ALTO DO MEIO EM CAMPO MAIOR/PI; QUE O SEU FILHO NÃO ABANDONOU A ESCOLA; QUE CONFERE A
INFORMAÇÃO QUE SEU FILHO TRABALHA NO PARQUE DE DIVERSÕES DO SR. VOLMAR, NA ÉPOCA DE FESTEJOS; QUE SEU FILHO
PASSA DE 12 (DOZE) À 15 (QUINZE) DIAS TRABALHANDO NO PARQUE, MAS ASSIM QUE RETORNA O JOVEM DIÊGO VOLTA A
ESCOLA; QUE FAZ UNS 8 (OITO) MESES QUE O SEU FILHO ESTÁ TRABALHANDO COM O SR. VOLMAR; QUE NÃO É SEMPRE QUE O
JOVEM DIÊGO REALIZA ESTÁS VIAGENS; QUE O JOVEM DIÊGO TRABALHA NO PARQUE POR VONTADE PRÓPRIA, POIS GOSTA DE
REALIZAR AS VIAGENS ." (fls. 34/35).
Em atenção a notificação ministerial, a Sra. Alvina Pereira de Alencar, compareceu no dia 13 de dezembro de 2019, na Sede das Promotorias de
Justiça e informou:"QUE A DECLARANTE INFORMA QUE SEU FILHO SÓ FALTA AS AULAS QUANDO O MESMO ESTÁ TRABALHANDO NO
PARQUE DE DIVERSÕES DO SR. VOLMAR; QUE QUANDO O SEU FILHO RETORNA DE VIAGEM, O MESMO VOLTA A ESCOLA; QUE O
SEU FILHO GOSTA DE TER SEU DINHEIRO PARA COMPRAR SUAS PRÓPRIAS COISAS, POR ISSO ELE VAI TRABALHAR; QUE O JOVEM
PASSA DE DUAS SEMANAS TRABALHANDO E QUE ELE ESTUDA NO SEXTO ANO NA ESCOLA MUNICIPAL ÁGDA MARIA DA
CONCEIÇÃO; QUE O SEU FILHO NÃO COMPARECEU NESTA PROMOTORIA DE JUSTIÇA, POIS ELE AINDA ESTÁ TRABALHANDO NA
CIDADE DE COIVARAS/PI" (fls. 36/37).
Em atenção a solicitação ministerial, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Geração de Renda (SEMAS), apresentou Relatório Social
sobre o caso em tela, oportunidade em que foi informado que o adolescente Diego não mais trabalha para o Sr. Volmar da Silva Chaves (dono do
Parque de Diversões). A equipe de assistência social abordou junto a família (pais) do adolescente em tela, a importância de manter o filho na
escola (fls. 40/41).
Vieram autos conclusos. Passo a decidir.
Considerando que o adolescente Diego José Pereira de Sousa não mais trabalha no Parque de Diversões do Sr. Volmar, além do fato de o ano
letivo está, apenas, no seu início, depreende-se que não há necessidade que nenhuma outra medida seja adotada pelo Ministério Público no bojo
do procedimento em tela. Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado
mediante novel Procedimento Administrativo.
Desta forma, com base no que foi exposto, o Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior resolve PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III ambos da Resolução nº 174, 04/07/2017,
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do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de 17/01/2017.
Comunique-se ao reclamante, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a
comunicação ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do art. 13, caput e §§
1º e 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, destacando-se, que como órgão de proteção, o Conselho
Tutelar tem a incumbência legal de primar pela assiduidade de crianças e adolescentes na escola.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior-PI, 03 de março de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
ICP nº 18/2015
SIMP nº 000062-063/2015
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATOS DECORRENTES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTA CAUSA
PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE RAZOABLIDADE DE BUSCA PROBATÓRIA. FATOS OCORRIDOS EM 2010. CARTA
DE BRASÍLIA - CNMP. ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve ser
arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil, cujo objeto foi investigar sobre possível ato de improbidade administrativa, perpetrado por JOÃO FRANCISCO DE
OLIVEIRA, ex- presidente da Câmara Municipal de Sigefredo Pacheco-PI, que no ano de 2010 teria deixado de encaminhar ao TCE peças
obrigatórias e essenciais a sua prestação de contas.
No primeiro momento, no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, fora promovido o arquivamento do presente ICP (fls. 181/182),
tendo em vista a ocorrência de prescrição da ação destinada à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92.
Na análise da promoção do arquivamento, o E. CSMP entendeu pela homologação da promoção no tocante à pretensão punitiva e improbidade
administrativa, entretanto, determinou à análise quanto a reparação dos danos ao Erário, decorrentes dos atos de improbidade administrativa (fls.
183/191).
Em razão da promoção de arquivamento não ter sido homologada na sua integralidade, o representante da 3ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior, remeteu os autos a Procuradoria Geral de Justiça (fls. 194/194-v), que designou o Promotor de Justiça Cezário de Souza Cavalcante Neto,
titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, para atuar no feito (fl. 197).
Com o julgamento do RE 852.475/SP, o STF decidiu temática afeta à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em decorrência de
ato de improbidade administrativa.
Em despacho promovido no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça, após o julgamento do RE 852.475/SP, determinou-se como diligência a remessa
do ICP a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de quantificação de dano Erário,
visando subsidiar eventual propositura de Ação Civil Pública (fl. 202).
Eis a síntese do necessário. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
É cediço que o comando constitucional insculpido no art. 37, §5°, da Constituição Federal estabelece a imprescritibilidade para as ações de
ressarcimento de danos ao erário, registrando que o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que descabe ao MINISTÉRIO PÚBLICO propor
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE IMPUTAÇÃO DE DÉBITO
resultante das decisões do TCE (AI 766.017, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 15.10.2010; AI 676.274, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 26.10.2010;
AI 746.285, Rel. Min. Eros Grau, DJe 12.5.2009; e AI 203.769, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28.2.2007). Lado outro, impende ressaltar que
tramitou no STF Recurso Extraordinário (RE) n.º 852.475 RG/SP - SÃO PAULO, que trata de controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão
de ressarcimento ao erário, em face de agentes públicos, em decorrência de suposto ato de improbidade administrativo.
O E. STF, ao apreciar o RE n.° 852.475 RG/SP, fixou a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa." STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes,
Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (grifos acrescidos).
Vislumbra-se, pois, que a Suprema Corte entendeu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade
administrativa praticados dolosamente. Logo, ato de improbidade administrativa que tenha causado prejuízo ao erário, praticado de forma
culposa, será prescritível e deverá ser proposta no prazo do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.
Ocorre, porém, que o IC em tela apura fatos perpetrados em 2010, sem qualquer contemporaneidade e com baixíssima ou nula probabilidade de
produção probatória satisfativa, notadamente no que tange à quantificação do dano ao erário. Na hipótese de que se cogita, percebe-se ser
absolutamente inviável a quantificação do dano, não podendo o feito se eternizar sem um resultado efetivo, máxime quando não se tem notícia
de imputação de débito pelo TCE-PI por irregularidades decorrentes do julgamento das contas em lume.
Não há como se apontar aleatoriamente casos em que se presuma haver danos ao erário, uma vez que manobras contábeis podem disfarçar
irregularidades que demandam um conhecimento que vai além do saber jurídico do operador do direito. Salutar informar que 5ª Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sua 945ª Reunião Extraordinária, realizada em 15 de março de 2017, deliberou pela
aprovação da Orientação n.º 4, segundo a qual: "A antiguidade do fato investigado, o esgotamento das diligências investigatórias
razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto,
justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua reabertura diante de novos elementos".
No caso, pois, é forçoso admitir que a pretendida possibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública para responsabilização pelo eventual ato de
improbidade administrativa em função das irregularidades acima apontadas, fatos supostamente ímprobos de 2010, consistentes na
fragmentação de despesas, encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 23, I, da 8.429/92.
Portanto, levando-se em consideração a ocorrência de prescrição das sanções dispostas na LIA, que o Supremo Tribunal Federal deixou claro
que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, e
tendo em vista a mínima probabilidade de se aferir o dano ao erário em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos apurados, o
arquivamento do presente procedimento é a medida que se impõe.
Assim, não havendo elementos aptos à propositura de ação civil pública, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente ICP, por falta de justa
causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Encaminhe-se os autos ao CSMP para controle finalístico da presente Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 30 de janeiro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
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Promotor de Justiça
ICP nº 54/2015
SIMP nº 000194-063/2015
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
INQUÉRITO CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATOS DECORRENTES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. JUSTA CAUSA
PARA INSTAURAÇÃO: MERO INDÍCIO. AUSÊNCIA DE RAZOABLIDADE DE BUSCA PROBATÓRIA. FATOS OCORRIDOS ENTRE 2007/2012.
CARTA DE BRASÍLIA - CNMP. ARQUIVAMENTO.
Não pode investigação perdurar infinitamente, sem confirmação de indício ou fato ensejador de sua instauração, sob pena de afronta ao princípio
da razoabilidade.
Inquérito civil com base em mero indício, não confirmado durante o prazo ordinário, normativamente fixado para sua conclusão, deve ser
arquivado por falta de justa causa.
Trata-se de Inquérito Civil, cujo objeto foi investigar possível irregularidade na contração da pessoa de Maria dos Santos Gomes da Luz como
auxiliar de serviços gerais no município de Campo Maior, no período de 2007 a 2012.
No primeiro momento, no âmbito da 3ª Promotoria de Justiça de Campo Maior, fora promovido o arquivamento do presente ICP (fls. 166/167),
tendo em vista a ocorrência de prescrição da ação destinada à aplicação das sanções previstas na Lei nº 8.429/92.
Na análise da promoção do arquivamento, o E. CSMP entendeu pela homologação da promoção no tocante à pretensão punitiva e improbidade
administrativa, entretanto, determinou à análise quanto a reparação dos danos ao Erário, decorrentes dos atos de improbidade administrativa (fls.
171/177).
Em razão da promoção de arquivamento não ter sido homologada na sua integralidade, o representante da 3ª Promotoria de Justiça de Campo
Maior, remeteu os autos a Procuradoria Geral de Justiça (fls. 194/196), que designou o Promotor de Justiça Cezário de Souza Cavalcante Neto,
titular da 2ª Promotoria de Justiça de Justiça de Campo Maior, para atuar no feito (fl. 203).
Já no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça, determinou-se como diligência a remessa do ICP a Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos
do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de quantificação de dano Erário, visando subsidiar eventual propositura de Ação Civil Pública
(fl. 207).
Feito chamado à ordem. Eis a síntese do necessário. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
É cediço que o comando constitucional insculpido no art. 37, §5°, da Constituição Federal estabelece a imprescritibilidade para as ações de
ressarcimento de danos ao erário. Lado outro, impende ressaltar que tramitou no STF Recurso Extraordinário (RE) n.º
852.475 RG/SP - SÃO PAULO, que trata de controvérsia relativa à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, em face de agentes
públicos, em decorrência de suposto ato de improbidade administrativo.
O E. STF, ao apreciar o RE n.° 852.475 RG/SP, fixou a seguinte tese: "São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na
prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa." STF. Plenário. RE 852475/SP, Rel. orig. Min. Alexandre de Moraes,
Rel. para acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 08/08/2018 (grifos acrescidos).
Vislumbra-se, pois, que a Suprema Corte entendeu que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo atos de improbidade
administrativa praticados dolosamente. Logo, ato de improbidade administrativa que tenha causado prejuízo ao erário, praticado de forma
culposa, será prescritível e deverá ser proposta no prazo do art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.
Ocorre, porém, que o IC em tela apura fatos perpetrados entre os anos de 2007 a 2012, sem qualquer contemporaneidade e com baixíssima ou
nula probabilidade de produção probatória satisfativa, notadamente no que tange à quantificação do dano ao erário. Na hipótese de que se
cogita, percebe-se ser absolutamente inviável a quantificação do dano, não podendo o feito se eternizar sem um resultado efetivo, máxime
quando não se tem notícia de imputação de débito pelo TCE-PI por irregularidades decorrentes do julgamento das contas em lume.
Não há como se apontar aleatoriamente casos em que se presuma haver danos ao erário, uma vez que exigir da servidora irregularmente
contratada a devolução dos valores pagos em virtude do vínculo irregular, configuraria enriquecimento sem causa do ente público, prática vedada
pelo ordenamento jurídico. Salutar informar que 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, em sua 945ª Reunião
Extraordinária, realizada em 15 de março de 2017, deliberou pela aprovação da Orientação n.º 4, segundo a qual: "A antiguidade do fato
investigado, o esgotamento das diligências investigatórias razoavelmente exigíveis ou a inexistência de linha investigatória
potencialmente idônea, adequadamente sopesados no caso concreto, justificam o arquivamento da investigação, sem prejuízo de sua
reabertura diante de novos elementos".
No caso, pois, é forçoso admitir que a pretendida possibilidade de ajuizamento de Ação Civil Pública para responsabilização pelo eventual ato de
improbidade administrativa em função das irregularidades acima apontadas, fatos supostamente ímprobos entre os anos de 2007/2012,
consistentes na fragmentação de despesas, encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do artigo 23, I, da 8.429/92.
Portanto, levando-se em consideração a ocorrência de prescrição das sanções dispostas na LIA, que o Supremo Tribunal Federal deixou claro
que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso, tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, e
tendo em vista a mínima probabilidade de se aferir o dano ao erário em razão da ausência de contemporaneidade dos fatos apurados, o
arquivamento do presente procedimento é a medida que se impõe.
Assim, não havendo elementos aptos à propositura de ação civil pública, PROMOVO O ARQUIVAMENTO do presente ICP, por falta de justa
causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de
novo Inquérito Civil, sem prejuízo as provas já colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Encaminhe-se os autos ao CSMP para controle finalístico da presente decisão.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior-PI, 30 de janeiro de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 41/2019
SIMP Nº 000904-060/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
O procedimento administrativo em epígrafe fora instaurado com base no teor da Denúncia Disque 100 nº 1159892, a qual noticia a situação de
vulnerabilidade vivenciada pela idosa Terezinha Maria de Jesus Silva, idosa de 84 anos, negligenciada pelas filhas Maria do Socorro e Norma.
Como providência inicial, determinou-se a expedição de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social de Campo Maior, solicitando relatório
social acerca da situação vivenciada pela idosa Terezinha Maria de Jesus Silva, informando o nome e o endereço de todos os seus filhos,
conforme Portaria de fls. 02/04.
No primeiro momento, em atenção a solicitação ministerial, a Secretaria Municipal de Assistência Social, através de ofício, solicitou a dilação de
prazo em mais 15 (quinze) dias para apresentar o relatório social sobre o caso em lume (fl. 25). O pedido de dilação de prazo foi concedido.
Em virtude do transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias sem a realização dos expedientes constantes na portaria inaugural do procedimento em
tela, proferiu-se despacho de impulsionamento no dia 06 de novembro de 2019, determinando a expedição de ofício a SEMAS informando o
deferimento do prazo de 15 (quinze dias) para a elaboração de relatório social (fl. 27).
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Em atenção a solicitação ministerial, a SEMAS apresentou Estudo Psicossocial destacando-se: a) que idosa afirmou que as filhas sempre a
frequentam, tudo de acordo com suas possibilidades, já que ambas trabalham e tem seus afazeres, mas que segundo Terezinha, as filhas
sempre ajudam quando precisa de qualquer auxílio, seja no quesito emocional ou material. Segundo Terezinha o neto André está sempre na
casa dela, mas não todos os dias, já que trabalha o dia todo; b) existe conflito familiar entre a senhora Norma e o neto André Rodrigues, Norma
diz que o rapaz bebe muito e passa a noite fora, chega de madrugada em casa incomodando todo mundo, a senhora também reclama da falta de
privacidade e comodidade, por esse conjunto de fatores, optou por não ficar na casa da mãe e já está procurando uma casa para alugar; c) a
equipe de assistência constatou que as filhas dão assistência a idosa de acordo com a sua realidade, visto que possuem suas famílias e trabalho,
o único empecilho são os conflitos familiares existentes que em alguns momentos impossibilita a convivência harmoniosa da família, mesmo
diante disso há cuidado com a idosa, sendo a mesma assistida pelas filhas (fls. 35/36).
Em novel despacho, proferido no dia 05 de dezembro de 2019, determinou-se a expedição de notificação a Sra. Norma Pereira da Silva, para
prestar esclarecimentos acerca dos fatos reportados na Denúncia Disque 100. Determinou-se a expedição de notificação ao Sr. André Rodrigues,
para prestar esclarecimentos acerca dos fatos reportados na Denúncia Disque 100 (fl. 38).
À fl. 42 certificou-se que não possível entregar a notificação expedida ao Sr. André Rodrigues e a Sra. Norma Pereira da Silva, em virtude de os
mesmos não terem sido encontrados no endereço fornecido, qual seja o mesmo da idosa Terezinha Maria de Jesus. Segundo relato da própria
idosa, a Sra. Norma não mora mais em Campo Maior, estando residindo na cidade de Altos-PI, não sabendo informar o novo endereço e nem o
telefone para contato, e o Sr. André Rodrigues está morando em Campo Maior, mas que não sabe informar o novo endereço e nem o telefone
para contato.
Vieram autos conclusos. Passo a decidir.
Considerando que os fatos reportados na Denúncia Disque 100 não foram comprovados, depreende-se que não há necessidade que nenhuma
outra medida seja adotada pelo Ministério Público no bojo do procedimento em tela. Ressalta-se, entretanto, que eventual fato novo que
necessite da pronta intervenção do Ministério poderá ser apurado mediante novel Procedimento Administrativo.
Desta forma, com base no que foi exposto, o Promotor de Justiça titular da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior resolve PROMOVER O
ARQUIVAMENTO do presente Procedimento Administrativo, com base no art. 13, caput, c/c art. 8º, III ambos da Resolução nº 174, 04/07/2017,
do Conselho Nacional do Ministério Público.
Comunique-se ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público sobre esta decisão de arquivamento dos presentes autos, em atendimento ao
Ofício Circular nº 004/2017 - CGMP/PI, de 17/01/2017.
Comunique-se ao reclamante, com a informação de que desta decisão cabe recurso ao CSMP-PI, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a
comunicação ser encaminhada pelos Correios, com aviso de recebimento que deverá ser acostado aos autos, nos termos do art. 13, caput e §§
1º e 3º da Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério.
Cumpra-se. Após, proceda-se à baixa no respectivo livro e no SIMP, observando as cautelas de praxe.
Campo Maior-PI, 09 de março de 2020.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 64/2019
SIMP Nº 000068-063/2019
RECOMENDAÇÃO Nº 04/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, através da 2ª Promotoria de Justiça de Campo Maior-PI, por seu membro adiante assinado,
no uso das atribuições constitucionais conferidas pelos arts. 127 e 129, ambos da Constituição Federal de 1988, art. 26, I, da Lei n.º 8.625/93; art.
201 da Lei Federal n° 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente):
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu um Estado Democrático destinado a assegurar o exercício dos
direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada da harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução
pacífica das controvérsias (preâmbulo da Constituição da República de 1988);
CONSIDERANDO que nos termos do art. 23, V da Constituição Federal de 1988, é responsabilidade da União, Estado, Distrito Federal e
Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
CONSIDERANDO que Constituição Federal de 88, em seu art. 1°, III, consagrou a dignidade da pessoa humana como um princípio fundamental,
e que o seu art. 5°, caput, erigiu o direito à segurança como um direito fundamental do ser humano;
CONSIDERANDO que nos termos do art. 205 da Constituição Federal a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e
sua qualificação para o trabalho;
CONSIDERANDO que a educação básica é direito público subjetivo do cidadão e dever do Poder Público, garantindo-se o "atendimento ao
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação
e assistência à saúde", sendo certo que "o não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente" (CF/88, art. 208, VII e
§§ 1º e 2º);
CONSIDERANDO que as ações e serviços de educação são de relevância pública, sendo função institucional do Ministério Público zelar pelo seu
efetivo respeito, devendo tomar todas as medidas judiciais ou extrajudiciais, necessárias para preservá-los (art. 129, II e III c/c art. 197, CF e art.
5º, V, alínea "a", da Lei Complementar n.º 75/93);
CONSIDERANDO que o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, prevê que os direitos e garantias expressos na Lei Maior não excluem outros
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte;
CONSIDERANDO que a cada dois anos, estudantes do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental de escolas da rede pública realizam uma prova
padronizada, aplicada pelo Ministério da Educação (MEC) chamada de Sistema de Avaliação da Educação Básica - Saeb - antiga Prova Brasil;
CONSIDERANDO que a Portaria Nº 366/2019 do MEC de abril de 2019, estabeleceu as diretrizes de realização do Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB) no ano de 2019;
CONSIDERANDO que com os resultados da avaliação, as secretarias e o MEC têm um diagnóstico da Educação brasileira, podendo detectar
desigualdades nas escolas e entre elas;
CONSIDERANDO que a prova conscientiza os gestores sobre a realidade de cada escola, ajuda a aplicar os recursos nas áreas prioritárias e a
estabelecer metas e, além disso, pretende mobilizar a comunidade escolar em busca de uma qualidade de ensino melhor na rede pública do
País;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Estadual expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável para a adoção das
providências cabíveis (art. 27.º, par. único, inc. IV, da Lei Federal 8.625/93 e art. 38.º, par. único, inc. IV, da Lei Complementar Estadual n.º
12/93);
RESOLVE RECOMENDAR a Excelentíssima Senhora Secretaria Municipal de Educação do Município de Nossa Senhora de Nazaré-PI,
atendendo aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (Constituição Federal, art. 37, caput) que:
Adote as providências necessárias para elaborar estratégias a fim de aumentar o engajamento de pais e alunos na realização e participação na
Seab - Prova Brasil do município de Nossa Senhora de Nazaré;
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Apresente a esta Promotoria de Justiça, no prazo máximo de 30 dias, um relatório pormenorizado e cronograma de cumprimento das estratégias
elaboradas;
A partir da data da entrega da presente recomendação, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ considera seus destinatários como
pessoalmente cientes da situação ora exposta e, nesses termos, passível de responsabilização por quaisquer eventos futuros imputáveis a sua
omissão quanto às providências solicitadas. Cabe, portanto, advertir que a inobservância da Recomendação Ministerial serve para fins de fixação
de dolo em futuro e eventual manejo de ações judiciais de improbidade administrativa por omissão, previsto em Lei Federal.
Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ sobre o tema,
não excluindo futuras
recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados.
FIXA-SE prazo de 30 (trinta) dias corridos para que comunique ao Ministério Público quanto à adoção das providências necessárias ao
atendimento da presente recomendação, encaminhando os documentos que comprovem as alegações.
Publique-se a presente Recomendação no DOEM/PI. Comunique-se a expedição dessa Recomendação ao Centro de Apoio Operacional de
Defesa da Educação e Cidadania (CAODEC).
Campo Maior - PI, 29 de janeiro de 2019.
CEZÁRIO DE SOUZA CAVALCANTE NETO
Promotor de Justiça

3.10. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGENERAÇÃO-PI11160
PORTARIA Nº 09/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo visando acompanhar as ações dos Municípios de Regeneração/PI, Angical do Piauí/PI e Jardim
do Mulato/PÍ e de suas respectivas Secretarias de Educação nas medidas destinadas à garantia fundamental à educação no contexto da atual
pandemia do COVID-19.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, no uso das
atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados pela Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, II, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde OMS decretou situação de "emergência de saúde pública
de importância internacional" e, em seguida, no dia 11 de março de 2020, declarou a pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO que o novo Coronavírus (COVID-19 CID 10: B34.2) é uma doença viral, altamente contagiosa, que provoca, inicialmente,
sintomas de resfriado, podendo causar manifestações graves como a Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome Respiratória do Oriente
Médio;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, no dia 03 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria GM/MS nº 188/2020[1] , declarou "emergência
em saúde pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, à vista que a situação atual demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde elaborou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID-19[2],
situando o Brasil, no momento, no nível de resposta 3: "emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN)";
CONSIDERANDO que os estados e municípios vêm elaborando seus planos de contingência locais, inclusive acatando recomendações
expedidas pelo MPPI;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de Março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado
do Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO a Medida Provistória nº 934, de 1º de Abril de 2020 (DOU - 01/04/2020 | Edição: 63-A | Seção: 1 - Extra | Página: 1), que
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 01, de 02 de Abril de 2020, publicada pelo Governo do Estado do Piauí (ANO LXXXIX - 131º DA
REPÚBLICA Teresina(PI) - Quinta-feira, 2 de abril de 2020 - Nº 63 - EDIÇÃO SUPLEMENTAR), que autoriza, em caráter excepcional, a
distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, de gêneros alimentícios em estoque ou de recursos
financeiros à conta do PNAE, durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de
situação de emergência ou calamidade pública, e dá outras providências.
CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO/PI por seu Prefeito Municipal, publicou o Decreto nº 15/2020, de 02.04.2020, que
dispõe sobre a prorrogação da suspensão das aulas da rede municipal de ensino, como medida excepcional para o enfrentamento ao covid-19:
Art. 2º - a suspensão permanecerá em vigor até dia 30 de abril de 2020;
CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI por sua Prefeita Municipal, publicou o Decreto nº 10/2020, de 31.03.2020, que
dispõe sobre o adiamento da suspensão das aulas do município de Angical do Piauí por 15 dias: Art. 1º - Ficam prorrogadas pelo prazo de
quinze dias, a contar do dia 01 de Abril de 2020, as aulas da rede municipal de ensino, bem como as atividades coletivas ou eventos
realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta;
CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO/PI por seu Prefeito Municipal, publicou o Decreto nº 05/2020, de 16.03.2020,
que dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 13.979, de 06.02.2020, para dispor no âmbito do município de Jardim do Mulato/PI sobre as
medidas de emergência de saúde pública tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, dentre as
quais a suspensão, pelo prazo de quinze dias, das aulas da rede pública municipal de ensino (art. 8º, inc. I);
CONSIDERANDO que até a presente data o MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO/PI não publicou novo Decreto regulamentando a
prorrogação da suspensão das aulas da rede municipal de ensino, tendo em vista que o prazo determinado em referido Decreto Municipal expirou
em 02.04.2020;
CONSIDERANDO que o art. 227 da Constituição Federal e o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a toda criança e
adolescente, com absoluta prioridade, direitos fundamentais, assegurando-lhe primazia em receber proteção e socorro, precedência no
atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação de políticas e destinação privilegiada de recursos para sua proteção;
CONSIDERANDO que a educação e alimentação são direitos fundamentais e sociais, conforme firmado no art. 6º da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que segundo o art. 205 da Constituição Federal, "a educação é direito de todos e dever do Estado e da família";
CONSIDERANDO as disposições da Lei n. 9.394/90 Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no sentido que: "O dever do Estado com educação
escolar pública será efetivado mediante a garantia de [...] atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde" (art. 4º, VIII, LDB);
CONSIDERANDO que a Lei nº 11.947/2009, que institui o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, reconhece a alimentação como
direito dos alunos da educação básica (art. 3º);
CONSIDERANDO que os recursos encaminhados pelo PNAE para aquisição de gêneros alimentícios são calculados com base na quantidade de
dias letivos do ano e no total de alunos matriculados conforme registrados no Censo Escolar (art. 5º, §4º, da Lei nº11.947/2009), devendo ser
utilizados apenas na aquisição de alimentos;
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CONSIDERANDO que muitas famílias contam com a refeição que as crianças e os adolescentes fazem na unidade escolar para a
nutrição mínima diária, não tendo como arcar com o aumento desta despesa no período em que eles permanecerão em casa;
CONSIDERANDO que muitos pais/responsáveis exercem atividade laborativa sem formalidade e não têm dentro de seus núcleos de
apoio familiar pessoas, fora do grupo de maior risco epidemiológico de COVID-19, para que possam deixar as crianças e adolescentes
que estejam sob sua responsabilidade, e que por esta razão terão perda econômica significativa, que poderá gerar reflexos na
economia e na subsistência da família;
CONSIDERANDO que a situação demanda a adoção urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;
CONSIDERANDO que em outros Estados e Municípios Brasileiros, a alimentação escolar segue sendo distribuída para alunos das Redes
Públicas de Ensino, conforme está sendo divulgado pela mídia[3];
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases prevê, para a educação infantil (art. 31, II) e para a educação básica como um todo (art. 24, I),
o mínimo, anual, de 800 horas-aula, distribuídas em 200 dias letivos;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação (CNE), ainda em 2009, elaborou o Parecer CNE/CEB nº19/2009, deixando claro que o
mínimo de duzentos dias letivos deverá ser rigorosamente cumprido, em qualquer situação, mesmo as de maior excepcionalidade, ainda que
disso decorra a defasagem entre o ano letivo e o ano civil;
CONSIDERANDO que, no contexto da atual pandemia, o CNE lançou primeira Nota de Esclarecimento[4], em 13 de março, para que sejam
adotadas as providências necessárias e suficientes para assegurar o cumprimento dos dispositivos da LDB, em termos de parâmetros
organizativos das atividades escolares e execução de seus currículos e programas, propondo-se formas de reposição de dias e horas de efetivo
trabalho escolar, submetendo-as à aprovação do correspondente órgão normativo e de supervisão permanente do seu sistema de ensino;
CONSIDERANDO que, em 18 de março, o Conselho apresentou nova Nota de Esclarecimento[5], apontando que, no exercício de sua
autonomia e responsabilidade na condução dos respectivos projetos pedagógicos e dos sistemas de ensino, compete às autoridades dos
sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e distrital, em conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, autorizar a
realização de atividades a distância nos ensino fundamental e médio, na educação profissional técnica de nível médio, na educação especial e na
educação de jovens e adultos (item 5);
CONSIDERANDO que a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME), elaborou uma série de propostas[6] sobre medidas a
serem adotadas pelos municípios na área educacional, em caráter de sugestão;
CONSIDERANDO, por fim, que, nos termos do Art. 27, caput, da Resolução nº036/2016-OECPJ, o Procedimento Administrativo é a espécie
extrajudicial adequada ao acompanhamento e fiscalização de políticas públicas;
RESOLVE:
Instaurar o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 07/2020/PJR-MPPI, a fim de acompanhar as ações do Município de Regeneração/PI,
Angical do Piauí/PI e Jardim do Mulato/PI, nas medidas destinadas à garantia fundamental à educação no contexto da atual pandemia
do COVID-19, e determinando desde logo:
AUTUAÇÃO da presente Portaria, juntamente com os documentos que originaram sua instauração, e registro dos autos em livro próprio;
REMESSA desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania CAODEC/MPPI, para conhecimento;
REMESSA desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público (e-mail publicações), para a devida divulgação na
imprensa oficial, propiciando a publicação e registro desta Portaria no sítio eletrônico da Procuradoria-Geral de Justiça;
EXPEDIÇÃO DE RECOMENDAÇÃO aos Municípios de REGENERAÇÃO/PI, ANGICAL DO PIAUÍ-PI e JARDIM DO MULATO/PI, na pessoa de
seus Prefeitos e Secretários Municipais de Educação, RECOMENDANDO que apresentem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, Plano
de Contingência para garantia do direito à educação no município, compreendendo as medidas a serem adotadas para o fornecimento de
alimentação escolar e cumprimento da carga horária anual; e
NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Thamyres Lima dos Santos - Mat. nº 15.521 e o Assessor de Promotoria Luiz Augusto Soares Santos Mat. nº 15.240, para secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP;
Após autuação, registro, cumprimento do despacho e esgotados os prazos estabelecidos, retornem os autos conclusos para as demais
providências.
Regeneração, 07 de Abril de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
[1] Portaria GM/MS nº 188/2020 - Ministério da Sáude <http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereirode-2020-241408388>
acesso em março de 2020.
[2]Plano Nacional/Coronavírus - Ministério da Sáude: <https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingenciacoronavirusCOVID19.pdf> acesso em março de 2020
[3] "Merenda escolar será distribuída em kits para alunos da rede pública de Fortaleza, diz prefeitura. As aulas foram suspensas no início da
semana para conter o avanço do coronavírus. O kit será feito para durar vários dias e com entrega aos pais em diferentes horários." <
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/03/18/merenda-escolarsera-distribuida-em-kits-para-alunos-da-rede-publica-de-fortaleza-dizprefeitura.ghtml> acesso em março de 2020. "Seduc garante distribuição diária de merenda em período sem aulas." <
https://agenciapara.com.br/noticia/18483/> acesso em março de 2020.
[4] Disponível em: https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2020/03/nota-esclarecimento-cne.pdf
[5] Disponível em: https://undime.org.br/uploads/documentos/phpdBTE6G_5e751f60aa1ee.pdf
[6]Disponível em: https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-13-26-posicionamento-publico-propostas-para-enfrentar-os-efeitos-da-pandemia-docovid-19-na-educacaoRef. ao PA nº 07/2020/PJR-MPPI
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 06/2020
Ementa: Direito fundamental à educação. Necessidade de elaboração de Plano de Contingência na área educacional, relacionado à pandemia
de COVID-19. Dever de garantir a segurança alimentar de alunos da educação básica. Obrigação de cumprimento do número de mínimo dias
letivos e carga horária anual.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Regeneração/PI, no uso das
atribuições previstas nos arts. 129, III, da CF/88 e art. 8º, III e IV, da Resolução CNMP Nº 174/2017;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados pela Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia (art. 129, II, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que, no dia 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde OMS decretou situação de "emergência de saúde pública
de importância internacional" e, em seguida, no dia 11 de março de 2020, declarou a pandemia de COVID-19;
CONSIDERANDO que o novo Coronavírus (COVID-19 CID 10: B34.2) é uma doença viral, altamente contagiosa, que provoca, inicialmente,
sintomas de resfriado, podendo causar manifestações graves como a Síndrome Respiratória Aguda Grave e Síndrome Respiratória do Oriente
Médio;
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, no dia 03 de fevereiro de 2020, por meio da Portaria GM/MS nº 188/2020[1], declarou "emergência
em saúde pública de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, à vista que a situação atual demanda o
emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
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CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde elaborou o Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo Coronavírus COVID-19[2] ,
situando o Brasil, no momento, no nível de resposta 3: "emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN)";
CONSIDERANDO que os estados e municípios vêm elaborando seus planos de contingência locais, inclusive acatando recomendações
expedidas pelo MPPI;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de Março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado
do Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO a Medida Provistória nº 934, de 1º de Abril de 2020 (DOU - 01/04/2020 | Edição: 63-A | Seção: 1 - Extra | Página: 1), que
estabelece normas excepcionais sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior decorrentes das medidas para
enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 01, de 02 de Abril de 2020, publicada pelo Governo do Estado do Piauí (ANO LXXXIX - 131º DA
REPÚBLICA Teresina(PI) - Quinta-feira, 2 de abril de 2020 - Nº 63 - EDIÇÃO SUPLEMENTAR), que autoriza, em caráter excepcional, a
distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, de gêneros alimentícios em estoque ou de recursos
financeiros à conta do PNAE, durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica em razão de
situação de emergência ou calamidade pública, e dá outras providências.
CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE REGENERAÇÃO/PI por seu Prefeito Municipal, publicou o Decreto nº 15/2020, de 02.04.2020, que
dispõe sobre a prorrogação da suspensão das aulas da rede municipal de ensino, como medida excepcional para o enfrentamento ao covid-19:
Art. 2º - a suspensão permanecerá em vigor até dia 30 de abril de 2020;
CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE ANGICAL DO PIAUÍ/PI por sua Prefeita Municipal, publicou o Decreto nº 10/2020, de 31.03.2020, que
dispõe sobre o adiamento da suspensão das aulas do município de Angical do Piauí por 15 dias: Art. 1º - Ficam prorrogadas pelo prazo de
quinze dias, a contar do dia 01 de Abril de 2020, as aulas da rede municipal de ensino, bem como as atividades coletivas ou eventos
realizados pelos órgãos ou entidades da administração pública municipal direta e indireta;
CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO/PI por seu Prefeito Municipal, publicou o Decreto nº 05/2020, de 16.03.2020,
que dispõe sobre a regulamentação da Lei nº 13.979, de 06.02.2020, para dispor no âmbito do município de Jardim do Mulato/PI sobre as
medidas de emergência de saúde pública tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, dentre as
quais a suspensão, pelo prazo de quinze dias, das aulas da rede pública municipal de ensino (art. 8º, inc. I);
CONSIDERANDO que até a presente data o MUNICÍPIO DE JARDIM DO MULATO/PI não publicou novo Decreto regulamentando a
prorrogação da suspensão das aulas da rede municipal de ensino, tendo em vista que o prazo determinado em referido Decreto Municipal expirou
em 02.04.2020;
CONSIDERANDO que o art. 227 da Constituição Federal e o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente garantem a toda criança e
adolescente, com absoluta prioridade, direitos fundamentais, assegurando-lhe primazia em receber proteção e socorro, precedência no
atendimento nos serviços públicos, preferência na formulação de políticas e destinação privilegiada de recursos para sua proteção;
CONSIDERANDO que a educação e alimentação são direitos fundamentais e sociais, conforme firmado no art. 6º da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que segundo o art. 205 da Constituição Federal, "a educação é direito de todos e dever do Estado e da família";
CONSIDERANDO as disposições da Lei n. 9.394/90 Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no sentido que: "O dever do Estado com educação
escolar pública será efetivado mediante a garantia de [...] atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde" (art. 4º, VIII, LDB);
CONSIDERANDO que a Lei nº 11.947/2009, que institui o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, reconhece a alimentação como
direito dos alunos da educação básica (art. 3º);
CONSIDERANDO que os recursos encaminhados pelo PNAE para aquisição de gêneros alimentícios são calculados com base na quantidade de
dias letivos do ano e no total de alunos matriculados conforme registrados no Censo Escolar (art. 5º, §4º, da Lei nº 11.947/2009), devendo ser
utilizados apenas na aquisição de alimentos;
CONSIDERANDO que muitas famílias contam com a refeição que as crianças e os adolescentes fazem na unidade escolar para a
nutrição mínima diária, não tendo como arcar com o aumento desta despesa no período em que eles permanecerão em casa;
CONSIDERANDO que muitos pais/responsáveis exercem atividade laborativa sem formalidade e não têm dentro de seus núcleos de
apoio familiar pessoas, fora do grupo de maior risco epidemiológico de COVID-19, para que possam deixar as crianças e adolescentes
que estejam sob sua responsabilidade, e que por esta razão terão perda econômica significativa, que poderá gerar reflexos na
economia e na subsistência da família;
CONSIDERANDO que a situação demanda a adoção urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à
saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença;
CONSIDERANDO que em outros Estados e Municípios Brasileiros, a alimentação escolar segue sendo distribuída para alunos das Redes
Públicas de Ensino, conforme está sendo divulgado pela mídia[3];
CONSIDERANDO que a Lei de Diretrizes e Bases prevê, para a educação infantil (art. 31, II) e para a educação básica como um todo (art. 24, I),
o mínimo, anual, de 800 horas-aula, distribuídas em 200 dias letivos;
CONSIDERANDO que o Conselho Nacional de Educação (CNE), ainda em 2009, elaborou o Parecer CNE/CEB nº19/2009, deixando claro que o
mínimo de duzentos dias letivos deverá ser rigorosamente cumprido, em qualquer situação, mesmo as de maior excepcionalidade, ainda que
disso decorra a defasagem entre o ano letivo e o ano civil;
CONSIDERANDO que, no contexto da atual pandemia, o CNE lançou primeira Nota de Esclarecimento[4], em 13 de março, para que sejam
adotadas as providências necessárias e suficientes para assegurar o cumprimento dos dispositivos da LDB, em termos de parâmetros
organizativos das atividades escolares e execução de seus currículos e programas, propondo-se formas de reposição de dias e horas de efetivo
trabalho escolar, submetendo-as à aprovação do correspondente órgão normativo e de supervisão permanente do seu sistema de ensino;
CONSIDERANDO que, em 18 de março, o Conselho apresentou nova Nota de Esclarecimento[5], apontando que, no exercício de sua
autonomia e responsabilidade na condução dos respectivos projetos pedagógicos e dos sistemas de ensino, compete às autoridades dos
sistemas de ensino federal, estaduais, municipais e distrital, em conformidade com o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, autorizar a
realização de atividades a distância nos ensino fundamental e médio, na educação profissional técnica de nível médio, na educação especial e na
educação de jovens e adultos;
CONSIDERANDO que a União Nacional dos Dirigentes Municipais da Educação (UNDIME), elaborou uma série de propostas[6] sobre medidas a
serem adotadas pelos municípios na área educacional, em caráter de sugestão;
CONSIDERANDO a total excepcionalidade do caso que exige uma postura diferenciada e emergência pelo poder público;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de evitar prejuízos de maior monta;
RESOLVE, em nome da proteção das crianças, dos adolescentes, da cidadania, bem como do patrimônio público e social, em observância aos
princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, RECOMENDAR aos municípios de Regeneração/PI, Angical do Piauí/PI e Jardim Do
Mulato/PI, nas pessoas de seus Prefeitos e Secretários Municipais de Educação, que apresente Plano de Contingência para garantia do
direito à educação, compreendendo os seguintes tópicos:
QUANTO À OFERTA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR:
Caso existam alimentos perecíveis em estoque, informe o seguinte:
1.1.1 - Como os gêneros alimentícios serão distribuídos, evitando aglomerações, com adoção de um cronograma de distribuição, sugerindo-se,
entre outras estratégias:
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a) Contato prévio estabelecido pelos diretores de escola com os pais dos alunos a serem beneficiados (evitando que os pais ou responsáveis
procurem a escola antes de serem contatado);
b) Agendamento de horário para retirada dos kits (evitando filas e aglomerações);
c) Consumo fora das escolas; e
d) A retirada por apenas um representante por família;
1.1.2 - Quais os critérios de distribuição que serão utilizados pelo município, priorizando, no caso da quantidade de alimentos não ser suficiente
para todos os alunos, aqueles cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família e/ou tenham registro no Cadastro Único;
1.1.3 - Como será feito o controle de entrega dos alimentos, podendo prever lista com o dia, local, o nome completo do aluno contemplado e a
assinatura de seu responsável, a fim de assegurar a regularidade e lisura do fornecimento;
1.1.4 - Qual destinação será dada aos alimentos que, porventura, excedam a quantidade de famílias beneficiárias;
Caso já tenha ocorrido a distribuição dos alimentos perecíveis em estoque, informe, detalhadamente, de que forma tal distribuição efetuouse, apontando os critérios de distribuição adotados, quantos alimentos foram distribuídos, quantas famílias foram beneficiadas, apresentando a
documentação comprobatória das medida adotadas.
Caso o município não mais possua alimentos em estoque, o Plano de Contingência deve contemplar as medidas a serem adotadas para
manutenção da aquisição de alimentos para os alunos matriculados nas escolas, detalhando o seguinte:
1.3.1 - Qual a origem dos recursos destinados à aquisição de gêneros alimentícios para as famílias dos alunos, adotando as medidas necessárias
para a composição e distribuição dos kits, obedecendo-se, irrestritamente, os preceitos que regem a administração pública insculpidos no art. 37,
da Constituição Federal;
1.3.2 - Qual a quantidade de alimentos a ser adquirida, considerando a necessidade de beneficiar todos os alunos matriculados, priorizando
aqueles cujas famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família e/ou estejam registradas no Cadastro Único; e
- Como será efetuada a distribuição dos alimentos;
Os representantes dos alunos devem ser informados, no ato em que retirarem as refeições, sobre a vedação de que ocorra a venda ou a
destinação para finalidade diferenciada dos bens ofertados;
Em qualquer hipótese, deve ser vedada a utilização de tal distribuição para promoção pessoal de agente público ou político, sob pena de
reconhecimento de prática de ato de improbidade administrativa, tipificado no artigo 11 da Lei n. 8.429/92;
As medidas adotadas no âmbito da segurança alimentar dos alunos devem ser comunicadas ao respectivo Conselho de Alimentação Escolar do
município;
QUANTO AO CALENDÁRIO ESCOLAR, que informe quais medidas serão adotadas pelo município para garantir o cumprimento do calendário
escolar, considerando a obrigação de cumprimento de 200 dias letivos e 800 horas-aula, aos alunos de todas as modalidades e etapas de ensino
atendidas, compreendendo antecipação de férias, utilização de ferramentas de educação à distância, reposição de aulas e demais alternativas
viáveis.
QUE SEJA DADA PUBLICIDADE AS MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA EM INSTRUMENTO NORMATIVO (PORTARIA OU DECRETO)
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO E MOTIVADO.
FIXA-SE o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da
presente recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Regeneração, pelo e-mail pj.regeneracao@mppi.mp.br as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento das medidas.
As alterações porventura ocorridas no Plano de Contingência de que trata esta Recomendação devem ser encaminhadas a esta Promotoria,
notadamente as motivadas por alterações legais posteriores, pelo e-mail acima, de forma a permitir o monitoramento integrado das ações.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos: a) tornar inequívoca a demonstração da
consciência da ilicitude do recomendado; b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras
responsabilizações em sede de ação civil pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido; c) constituir-se
em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
ENCAMINHE-SE a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário
eletrónico do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de
Apoio Operacional de Defesa da Educação e da Cidadania - CAODEC/MPPI e aos respectivos destinatários.
Regeneração, 07 de Abril de 2020.
VALESCA CALAND NORONHA
Promotora de Justiça
[1] Portaria GM/MS nº 188/2020 - Ministério da Sáude <http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-188-de-3-de-fevereirode-2020-241408388>
acesso em março de 2020.
[2] Plano Nacional/Coronavírus - Ministério da Sáude: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/fevereiro/13/plano-contingenciacoronavirusCOVID19.pdf> acesso em março de 2020
[3] "Merenda escolar será distribuída em kits para alunos da rede pública de Fortaleza, diz prefeitura. As aulas foram suspensas no início da
semana para conter o avanço do coronavírus. O kit será feito para durar vários dias e com entrega aos pais em diferentes horários." <
https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/03/18/merenda-escolarsera-distribuida-em-kits-para-alunos-da-rede-publica-de-fortaleza-dizprefeitura.ghtml> acesso em março de 2020. "Seduc garante distribuição diária de merenda em período sem aulas." <
https://agenciapara.com.br/noticia/18483/> acesso em março de 2020.
[4] Disponível em: https://www.semesp.org.br/wp-content/uploads/2020/03/nota-esclarecimento-cne.pdf
[5] Disponível em: https://undime.org.br/uploads/documentos/phpdBTE6G_5e751f60aa1ee.pdf
[6]Disponível em: https://undime.org.br/noticia/24-03-2020-13-26-posicionamento-publico-propostas-para-enfrentar-os-efeitos-da-pandemia-docovid-19-na-educacao-

3.11. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BOM JESUS-PI11161
PORTARIA DE CONVERSÃO N° 15/2020
INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO Nº 11/2020
SIMP Nº 000402-085/2018
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante infra-assinado, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo art.
129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n° 8.625/93 e art.36, VI, da Lei Complementar Estadual n°
12/93 e Resolução 23/2007 do CNMP;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal atribui ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis, estabelecendo que, dentre outras, é sua função institucional a de promover o inquérito civil público e a ação
civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (arts. 127, caput, e 129,
inciso III, da Constituição Federal);
CONSIDERANDO que a Administração Pública, em sua atuação rotineira, deve se pautar e obedecer aos princípios insculpidos no art. 37 da
Constituição Federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, observado o art. 129, II, da CRFB/88;
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CONSIDERANDO que a Notícia de Fato (SIMP n° 000402-085/2018), autuada nesta Promotoria de Justiça, tem por objeto apurar possíveis
desvios de finalidade na aplicação de verbas da Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde - GIMAS nos hospitais de Bom
Jesus-PI.
CONSIDERANDO que já foi esgotado o prazo para apreciação da Notícia de Fato e que ainda se faz necessário obter informações atualizadas
quanto ao caso em comento;
RESOLVE:
Converter a Notícia de Fato em Inquérito Civil para que seja continuada a apuração de possíveis desvios de finalidade na aplicação de verbas da
Gratificação de Incentivo à Melhoria da Assistência à Saúde - GIMAS nos hospitais de Bom Jesus-PI;
Determinar a confecção de nova capa para o procedimento;
Encaminhar cópia desta portaria ao Conselho Superior do Ministério Público (CSMP/PI) e ao Centro de Apoio Operacional de Combate à
Corrupção e Defesa do Patrimônio Público, via e-mail institucional, para conhecimento, conforme determina o art. 6º, §1º, da Resolução nº
01/2008, do Colendo Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí (CPJ/PI);
Determinar a publicação desta Portaria no Diário Oficial Eletrônico do MP/PI (Res. 001/2008 do CPJ/PI, art. 2º, §4º,VI), visando amplo
conhecimento e controle social;
Solicitar ao Controlador-Geral do Estado informações acerca da referida Auditoria realizada no Hospital Regional Manoel Sousa Brito - Bom
Jesus-PI, notadamente, se as recomendações foram cumpridas e se foi realizada nova auditoria mais recente no nosocômio;
Solicitar ao Diretor-Geral do Hospital Manoel Sousa Santos que apresente informações acerca dos seguintes pontos: quais servidores são
beneficiados com GIMAS e quais são seus respectivos vínculos; se permanece a situação de acumulação ilegal de cargos públicos constatada
em Auditoria realizada no ano de 2012, conforme Relatório de Auditoria Nº 038/2012, bem como acerca de remuneração acima do limite
constitucional.
Cumpridas as determinações, voltem-me os autos para deliberações.
Autue-se e registre-se em livro próprio.
Cumpra-se.
De Teresina para Bom Jesus-PI, 07 de abril de 2020.
Lenara Batista Carvalho Porto
Promotora de Justiça
Promotora de Justiça

3.12. 3 PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAMPO MAIOR-PI11163
PATAC 25/2019
SIMP 000125-063/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de PATAC com no acompanhamento do TAC firmado com o Município de Nossa Senhora de Nazaré/PI, cujo mote foi o respeito e
atenção administrativa ao disposto na LRF, notadamente, no que pertine aos limites legais de despesas com pessoal firmados no art. 20, da LC
101/2000.
Constatou-se durante o decurso do presente PATAC que o ente municipal, por seu gestor, reiterada e habitualmente desrespeitou a LRF, pelo
que foram manejadas as ações de improbidade administrativa (SIMP 00062-063.2018, bem como a relativa a obrigação de fazer (SIMP 000013063.2020), tendo ainda sido encaminhada ao PGJ/PI notícia de fato para fins criminais (SIMP 000124-063.2019).
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
O PATAC tem por objeto acompanhar acordo de ajuste à legalidade, ajuste institucional pautado na boa-fé administrativa, vez que acredita o ente
ministerial que o compromitente ajustará sua postura e comportamento ao previsto em Lei, ao acordado em TAC.
Sendo frustrada a creditação ministerial, resta-lhe o regular manejo das providências legais, frise-se, em seara administrativa, cível e/ou criminal,
espectros que, no caso posto, foram devidamente logrados, esvaziando-se, portanto, a utilidade procedimental do PATAC.
Pelos motivos expostos retro, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa.
Encaminhe-se via Athenas/SEI ao CSMP e ao CACOP cópia da presente decisão.
Publique-se em DOEMP/PI.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 29 de janeiro de 2020.
Maurício Gomes de Souza
Promotor de Justiça
PATAC nº 028/2019
SIMP 000133-063/2019
D E C I S Ã O DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de procedimento administrativo instaurado nos moldes do art. 8º, I, da Resolução CNMP nº 174/2017, para acompanhar o cumprimento
do Termo de Ajustamento de Conduta nº 021/2018, celebrado nos autos do ICP nº 062/2017.000419-063/2015, em que REGINALDO DA SILVA
COSTA se comprometeu: i) ao pagamento de multa no valor de R$9.133,48(nove mil, cento e trinta e três reais e quarenta e oito centavos),
divididos em 15(quinze) parcelas, em benefício do Fundo de Modernização do Ministério Público; ii) a apresentar comprovação de desvinculação
de um dos cargos acumulados.
A promoção de arquivamento do ICP referido foi homologada pelo Conselho Superior do Ministério Público na 1303ª sessão ordinária, realizada
no dia 30 de janeiro de 2019, conforme registro em SIMP.
O interessado apresentou manifestação, juntada em SIMP no dia 31/01/2020. Vieram-me os autos.
Analisando a manifestação do interessado (documentação juntada em SIMP em 02/08/2019 e 31/01/2020), observo o adimplemento do TAC em
análise.
Assim, pelos motivos expostos, ARQUIVO o presente PA, pois exaurido seu objeto.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao interessado, por via eletrônica.
Remessa de cópia desta decisão ao E. CSMP, via Athenas, bem como à Controladoria Interna da PGJ/PI.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários. Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 14 de fevereiro de 2020.
Maurício Gomes de Souza
Promotor de Justiça
IPC 34/2019
SIMP 000114-063/2019
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Inquérito Civil Público instaurado de ofício com o fim de apurar potencial ato de improbidade administrativa perpetrado por agente
público, Sra. ROSÉLIA GALVÃO PEREIRA, consistente na acumulação ilegal de 03 (três) cargos públicos, a saber, professora do Município de
Nossa Senhora de Nazaré/PI, professora do Município de Campo Maior/PI e professora do Estado do Piauí.
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Solicitadas informações e documentos, o Município de Nossa Senhora de Nazaré encaminhou cópia da portaria de nomeação da investigada
para o cargo de Professora Classe B, datada de 19 de fevereiro de 2003, com carga horária de 40h/s.
O Estado do Piauí, por sua vez, encaminhou cópia do Processo nº AA.002.1.008874/17-10, no qual consta as informações funcionais da
investigada e cujo objeto diz respeito ao acúmulo ilegal de cargos públicos por aquela.
O Município de Campo Maior, encaminhou os documentos apresentados pela investigada quando da sua posse e informou sobre o pedido de
exoneração da investigada do cargo de professora municipal.
Instada a se manifestar, a investigada encaminhou documentos demonstrando os vínculos atuais e a carga horária semanal exercida atualmente
por ela, anexando inclusive cópia do pedido de exoneração do seu vínculo com a Prefeitura Municipal de Campo Maior/PI.
Juntou-se a portaria de exoneração nº 06/2020 publicada no DOM em 07 de fevereiro de 2020.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo-se seu estancamento.
A acumulação remunerada de cargos públicos é, em regra, constitucionalmente proibida por força do disposto no art. 37, XVI, da CRFB/88, de
forma a atender ao princípio constitucional da eficiência.
No entanto, a própria Constituição prevê três exceções, quais sejam: a acumulação de dois cargos de professor; a de um cargo de professor com
outro técnico ou científico; e a de dois cargos ou empregos privativos da área de saúde, com profissões regulamentadas, desde de que atendido
em todos os casos o requisito da compatibilidade de horários. Para além das exceções, o texto constitucional não estatuiu outras
regulamentações.
Inconteste que o acúmulo de três cargos públicos configura conduta grave, inconstitucional e capaz de gerar responsabilidade em sede de ação
de improbidade administrativa, nos termos do art. 11 da Lei nº 8.429/92.
Para tanto, o STJ apregoa a necessidade de existência do elemento subjetivo doloso, como condição caracterizadora do ato de improbidade por
atentado principiológico, fazendo analise quanto ao iter da ação ímproba, vez que o dolo deve existir, ainda que genérico.
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE
FUNCIONÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO GENÉRICO
EVIDENCIADO. DISPENSA DE LESÃO AO ERÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE CONFIGURADO. 1. A Primeira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 951.389/SC, firmou jurisprudência no sentido de que, para a configuração do ato
de improbidade, faz-se necessária a análise do elemento volitivo, consubstanciado pelo dolo, ao menos genérico, de agir no intuito de
infringir os princípios regentes da Administração Pública 2. O entendimento consolidado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
assevera que os atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da Lei n. 8.429/92, dispensam a demonstração da ocorrência de dano
para a Administração Pública ou enriquecimento ilícito do agente. 3. Diante do quadro fático delineado pelas instâncias ordinárias, não há como
se afastar a ocorrência da prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei n° 8.429/1992, na medida em que houve
efetivamente a contratação dos servidores de forma irregular, porquanto não demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse
público, conforme determina o art. 37, IX da Constituição Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - Aglnt no AREsp: 1073406 SE 2017/0064091-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 03/05/2018, Ti - PRIMEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2018).
No caso em tela, em que pese restar provado que a servidora pública ROSÉLIA GALVÃO PEREIRA manteve vínculo em três cargos públicos até
janeiro de 2020, em desobediência ao que preceitua a CRFB/88 em seu art. 37, XVI, não restou configurado o elemento subjetivo necessário
para a sanção em sede de ação de improbidade administrativa, haja vista ter a servidora buscado se adequar aos limites legais, juntado pedido
de exoneração em um dos cargos protocolado após esta tomar conhecimento da ilegalidade noticiada.
A exoneração do cargo de professora do Município de Campo Maior foi efetivada por meio da Portaria nº 06/2020, publicada no Diário Oficial dos
Municípios em 07 de fevereiro de 2020.
Desse modo, a servidora possui atualmente dois vínculos públicos, exercendo o cargo de professora no Município de Nossa Senhora de
Nazaré e no Estado do Piauí, nos termos do art. 37, XVI, a, da CRFB/88.
Assim, afastado o dolo da investigada e lograda solução adequada para a problemática, esvazia-se a utilidade da presente investigação,
merecendo a solução ser homologada pelo E. CSMP/PI.
Desse modo, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo
de seu desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já
colhidas, nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MPPI. Cópia da presente decisão à investigada.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 25 de março de 2020
Maurício Gomes de Souza
Promotor de Justiça
INQUÉRITO PÚBLICO CIVIL 036/2019
SIMP 000115-063/2019
.
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de ICP - Inquérito Civil Público instaurado para apurar acúmulo ilegal de cargos públicos por MARIA ELIANE BARROS, tendo em vista a
constatação de que a mesma ocupava os cargos de Professora 20h da rede municipal em Campo Maior, Professora 40h no município de Nossa
Senhora de Nazaré e Professora do Estado do Piauí, conforme relatório visto à pg. 59 do documento juntado em SIMP no dia 17/07/2019, às
10:45.
O Município de Campo Maior apresentou informações, conforme registros em SIMP de 16/01/2020 e 23/01/2020.
O Município de Nossa Senhora de Nazaré apresentou manifestação, conforme registro em SIMP de 30/01/2019.
A investigada apresentou manifestação, conforme registro em SIMP de 09/03/2020.
Vieram-me os autos para manifestação. É o que importa relatar. Passo a decidir.
Conforme manifestação do Município de Nossa Senhora de Nazaré, a investigada apresentou pedido de exoneração do cargo de professora
daquele município, nos termos de requerimento anexo.
O pedido de exoneração em lume foi deferido, materializando o ato respectivo na Portaria nº 022/2020, publicada em DOM no dia 05/02/2020,
conforme página 03 do documento em SIMP de 09/03/2020.
Tem-se com isso que o cenário fático motivador da instauração do ICP em tela não persiste, uma vez que a investiga atualmente acumula dois
cargos públicos de professora, em conformidade, portanto, ao permissivo constitucional.
Não há que se presumir, outrossim, que haja compatibilidade de horários para o exercício de tais cargos, tendo em vista que no município de
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Nossa Senhora de Nazaré a a jornada é de 20(vinte) horas semanais.
Por fim, a postura da investigada, de pedir exoneração de um dos cargos públicos que acumulava irregularmente, não é compatível com o
elemento subjetivo necessário para a imputação de sua conduta como ímproba.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento ou para o
ajuizamento de Ação Civil Pública.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Notifique-se desta decisão, preferencialmente por meio eletrônico, os Municípios de Nossa Senhora de Nazaré e de Campo Maior, o Estado do
Piauí, bem como a investigada.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
30 de março de 2020
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
PROMOTOR DE JUSTIÇA
IPC nº 054/2018
SIMP 001046-060/2018
D E C I S Ã O DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de IPC- Inquérito Público Civil, instaurado para apurar possível ato de improbidade perpetrado pelo Prefeito Municipal de Campo Maior
em face de potencial abandono de prédio público localizado na comunidade Coivaras, Município de Campo Maior/PI.
Segundo informações da noticiante, no prédio funcionava uma unidade escolar, também sendo utilizado como posto de saúde. Informa que
ambos os serviços deixaram de ser prestados na localidade em razão das condições do imóvel.
Realizada inspeção no prédio em lume, constatou-se o estado precário de suas instalações, conforme relatório visto às fls. 51/63 do documento
"CÓPIA DOS AUTOS-PARTE 1" juntado em 16/10/2019.
Solicitadas informações à Secretaria de Saúde de Campo Maior, fora informado que a comunidade Coivaras é atendida por Unidade Básica de
Saúde - UBS instalada na Localidade Canto do Periquito, onde os procedimentos estão sendo realizados.
Ainda, a Secretaria de Administração informou que o prédio em questão não pertence ao Município de Campo Maior, havendo sido cedido por
seu proprietário para atendimento à dita comunidade, tanto na área da educação quanto da saúde, não sendo mais utilizadas as instalações
daquele prédio.
Reiterou a informação prestada pela Secretaria de Saúde, acrescentando que os alunos que lá estudavam frequentam a Unidade Escolar do Alto
do Meio, com transporte escolar fornecido pelo Município, alegando ausência de prejuízo à comunidade.
Vieram-me os autos.
É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Antes de se analisar as provas existentes nos autos, salutar frisar que toda investigação, seja ela ministerial ou não, tem início por força de
indícios, ilações fáticas decorrentes de exercício de probabilidade no órgão investigador, sendo a razão maior de toda e qualquer investigação a
busca de informações que possam ser utilizados como elementos probatórios lícitos na confirmação ou não daqueles indícios inaugurais.
Essa busca pública por elementos de informação, hábeis a transformar indícios em fatos palpáveis juridicamente, por meio lícito de prova, não
pode ser perpétua, devendo guardar razoabilidade com o contexto procedimental, temporal e fático, pelo que a não confirmação de indício que
serviu para instaurar procedimento de investigação, seja pela expressa negativa fática ou pelo decurso temporal sem a profícua colheita de
elementos probatórios de confirmação daquele, autorizam concluir pela ineficácia investigativa, impondo- se seu estancamento.
É inegável que o abandono de prédio público é conduta repreendida pelo ordenamento jurídico brasileiro, ensejando tal conduta perda
patrimonial, malbaratamento e/ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades públicas, constituindo ato de improbidade administrativa que
causa lesão ao erário, nos termos da Lei nº 8.429/92.
No caso em tela, as informações prestadas pelo Município de Campo Maior/PI, através do ofício nº 311/2019, dão conta de que o prédio em lume
não pertence ao Município, mas foi cedido para prestação de serviços educacionais e da área da saúde.
Ainda, informou que a Localidade Coivaras não ficou desassistida, sendo atendida pela UBS instalada na Localidade Periquito e pela Unidade
Escolar do Alto do Meio, com a devida prestação do serviço de transporte escolar.
Desse modo, não se incluindo o imóvel no conjunto de bens pertencentes à Administração Pública, não há que se falar em ato de improbidade
administrativa, pelo que, não restaram comprovados os fatos descritos na portaria.
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito, por falta de justa causa para o seu prosseguimento, sem prejuízo de seu
desarquivamento, surgindo novos elementos palpáveis de prova, ou a instauração de novo Inquérito Civil, sem prejuízo das provas já colhidas,
nos termos do art. 12, da Resolução CNMP nº 23/2007.
Publique-se esta decisão no Diário do MP-PI.
Remessa necessária do feito ao E. CSMP/PI para controle finalístico. Após, arquive-se com as baixas e registros necessários.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, 28 de janeiro de 2020.
MAURÍCIO GOMES DE SOUZA
Promotor de Justiça
PATAC 03/2019
SIMP 000006-063/2019
D E C I S Ã O DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Procedimento Administrativo para acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta instaurado com a finalidade de
acompanhar o cumprimento do TAC nº 012/2018, celebrado pelo MUNICÍPIO DE SIGRFREDO PACHECO nos autos do IPC nº 033/2014.00217063/2015, com a finalidade de garantir o eficiente transporte escolar na rede municipal de educação de Sigefredo Pacheco/PI, bem como a
aplicação das leis de trânsito inerentes ao tema, resguardando, notadamente, o princípio da legalidade, moralidade e eficiência administrativa.
Inicialmente, o Município solicitou prorrogação do prazo para cumprimento das obrigações por mais 90 (noventa) dias.
Notificado o Município para apresentar informações sobre o cumprimento integral do TAC em lume, o ente comunicou as providências adotadas
para cumprir com as obrigações assumidas, a saber: a) através do seu Conselho Municipal de Educação editou resolução que institui normas
para o serviço público municipal de transporte escolar; b) realização de levantamento do transporte próprio, bem como do terceirizado, fixando
rotas buscando a eficiência do serviço; c) identificação e manutenção dos veículos utilizados no transporte escolar.
Foram juntados ainda cópia dos Certificado de Registro de Licenciamento dos veículos (CRLV) e carteira de habilitação dos motoristas.
Expediu-se recomendação ao Prefeito Municipal, bem como ao Secretário Municipal de Educação recomendando a expedição de ofício à
Diretoria Geral do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí/DETRAN-PI, solicitando o agendamento da inspeção semestral nos veículos e
condutores escolares do Município de Sigefredo Pacheco, a fim de atender à obrigação fixada na cláusula 1.4 do TAC, pelo que os agentes
públicos encaminharam cópia do ofício nº 08/2020 em atendimento à recomendação ministerial.
Vieram-me os autos para manifestação. É um sucinto relatório. Passo a decidir.
Nos termos do art. 208, VII, da CRFB/88, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento ao educando,
em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares, dentre os quais se destaca o transporte escolar.
Ainda, a Resolução do Conselho Nacional de Educação nº 02/2008, em seu art. 8º, parágrafo primeiro, dispõe que o transporte escolar seja
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prestado com a verificação do cumprimento das normas dos artigos 136, 137, 138 e 139 do Código Nacional de Trânsito quanto aos veículos
utilizados
Compulsando os documentos colacionados pelo Município de Sigefredo Pacheco, restou provado o atendimento às obrigações exigíveis
assumidas no TAC nº 012/2018 pelo compromitente, posto que busca garantir transporte eficiente aos usuários da rede municipal de ensino.
No que diz respeito à cláusula 1.7, em que pese reunir os atributos da certeza e liquidez, lhe falta exigibilidade, posto que o prazo para seu
cumprimento somente se expira no ano de 2028 (dois mil e vinte e oito).
Assim, pelos motivos expostos, determino o ARQUIVAMENTO do feito por falta de justa causa para o seu prosseguimento e sem prejuízo de
instauração de novo procedimento, diante de fatos novos que denotem descumprimento do TAC, há vista ser de prestação continuada seu
objeto.
Publique-se em DOEMP.
Comunique-se ao E. CSMP e ao CAODEC, via Athenas.
Após, arquive-se o feito em promotoria, com as baixas e registros necessários, conforme art. 12 da Resolução CNMP nº 174/2017.
Cumpra-se.
Campo Maior/PI, datado e assinado digitalmente pelo R. MP.
26 de março de 2020
Maurício Gomes de Souza
Promotor de Justiça

3.13. 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI11164
Notícia de Fato nº 037/2020
SIMP 000273-310/2020
Objeto: LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ NA MODALIDADE
PRESENCIAL DURANTE O PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL E QUARENTENA EM RAZÃO DO COVID-19
DECISÃO - PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO
Trata-se de Reclamação encaminhada pela pessoa jurídica MEG@WEB - ANA CÉLIA RODRIGUES COELHO ME ao Ministério Público do
Estado do Piauí, relatando suposta irregularidade na realização de licitação no dia 02 de abril de 2020, durante o período de isolamento social e
quarentena em razão do COVID-19 (novo coronavírus), na modalidade presencial, para prestação de serviço de internet no município de São
João do Piauí, estando em desacordo com as medidas de segurança adotadas em todo o território, nacional e global, para evitar a dispersão do
vírus pelo mencionado município.
Refere-se a licitação sobre o Pregão Presencial n.º 07/2020, Processo Administrativo n.º 022/2020, publicado pela Prefeitura Municipal de São
João do Piauí, com data marcada para execução do dia 02 de abril de 2020.
O Município de São João do Piauí, por meio do Ofício nº 11/2020 - PGM, seguindo orientação do Ministério Público do Estado do Piauí, informou
a suspensão das licitações aprazadas para o dia 02 de abril de 2020 (contratação de seguros de veículos e provedor de internet), as quais serão
remarcadas em data futura, logo após a normalização da situação no cenário atual vivida em razão do novo coronavírus.
Vieram-me os autos conclusos. Passo a decidir.
Analisando os autos, a reclamação da parte interessada se dá em razão da modalidade da licitação ser presencial, o que contraria as orientações
atuais da Organização Mundial de Saúde - OMS, do Ministério da Saúde e dos decretos dos entes federados, incluindo o próprio Município, sobre
aglomerações, a fim de evitar a propagação do novo coronavírus (COVID-19).
Por isso, pugnou pelo cancelamento ou adiamento da referida licitação.
Como consta nos autos, o Município informou através do Ofício nº 11/2020 - PGM, que a licitação foi suspensa, a qual será remarcada para data
futura, logo após a normalização da situação no cenário atual, esvaziando, assim, o objeto do procedimento.
Diante da resolutibilidade extrajudicial do problema apresentado, o arquivamento é medida que se impõe.
Por todo o exposto, PROMOVO o ARQUIVAMENTO do presente procedimento, o que faço com esteio no art. 4º, caput, inciso I, da Resolução nº
174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Deixo de submeter a presente Decisão de Arquivamento da NOTÍCIA DE FATO ao Conselho Superior do Ministério Público, conforme previsão
do art. 5º da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP.
Por se tratar de dever de ofício, conforme estatui o § 2º, do art. 4º, da Resolução nº 174, de 4 de julho de 2017, do Conselho Nacional do
Ministério Público - CNMP, entendo por bem ser desnecessária a cientificação, no entanto, para efeitos de dar publicidade a decisão, determino a
sua divulgação no Diário Oficial do Ministério Público do Estado do Piauí.
Cientifique-se, por e-mail, o Centro de Apoio Operacional de Combate à Corrupção e Defesa do Patrimônio Público - CACOP.
Procedam-se às atualizações necessárias no sistema e no livro próprio.
Após, arquivem-se os autos no âmbito desta Promotoria de Justiça.
São João do Piauí-PI, 7 de abril de 2020.
Jorge Luiz da Costa Pessoa
PROMOTOR DE JUSTIÇA

3.14. PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MIGUEL ALVES-PI11166
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 01/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Miguel Alves, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.1.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 3.2.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO, por fim, o disposto na Lei n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 3º da mencionada lei prevê como medidas para o enfrentamento da infecção: isolamento, quarentena, determinação
de realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e tratamentos médicos específicos;
CONSIDERANDO a publicação da Portaria MS nº 356/2020, que estabelece a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº
13.979/2020, que traz medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que, em 11.3.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia para o Coronavírus, ou seja, momento em
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que uma doença se espalha por diversos continentes com transmissão sustentada entre humanos;
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (COVID-19, SARSCoV-2) como pandemia significa o risco
potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como
de transmissão interna;
CONSIDERANDO o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor no âmbito do Estado
do Piauí, sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em visa a classificação da situação mundial do
novo coronavírus;
CONSIDERANDO que o art. 12 do referido Decreto dispõe que: "Fica recomendado aos organizadores ou produtores de eventos o
cancelamento de eventos esportivos, artisticos, culturais, politicos, cientificos, comerciais, religiosos e outros eventos de massa. § 1º
Nao sendo possível o cancelamento, recomenda-se que o evento ocorra sem público. § 2º Na impossibilidade de atender às recomendações
indicadas no caput e § 1º deste artigo, fica recomendado o rigoroso cumprimento dos requisitos previstos na Portaria MS nº 1.139, de 10 de junho
de 2013";
CONSIDERANDO a alta escalabilidade viral do COVID-19, exigente de infraestrutura hospitalar (pública ou privada) adequada, com
leitos suficientes e composta com aparelhos respiradores em quantidade superior à população em eventual contágio, o que está fora
da realidade de qualquer centro médico deste Estado;
CONSIDERANDO a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, a qual prevê, em seu Anexo CII, o regramento relacionado ao
Planejamento, Execução e Avaliação das Ações de Vigilância e Assistência à Saúde em Eventos de Massa.;
CONSIDERANDO que a sobredita Portaria tem por finalidade prevenir e mitigar os riscos à saúde a que está exposta a população
envolvida em eventos de massa, a partir da definição de responsabilidades dos gestores do SUS, da saúde suplementar e do
estabelecimento de mecanismos de controle e coordenação de ação durante todas as fases de desenvolvimento dos eventos com foco
nas ações de atenção à saúde, incluindo promoção, proteção e vigilância e assistência à Saúde. (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art.
2º);
CONSIDERANDO que para efeito de planejamento, execução e avaliação das ações de vigilância e assistência à saúde em eventos de massa,
são adotados os seguintes conceitos: (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º) I - Evento de Massa (EM): atividade coletiva de natureza
cultural, esportiva, comercial, religiosa, social ou política, por tempo pré-determinado, com concentração ou fluxo excepcional de pessoas, de
origem nacional ou internacional, e que, segundo a avaliação das ameaças, das vulnerabilidades e dos riscos à saúde pública exijam a atuação
coordenada de órgãos de saúde pública da gestão municipal, estadual e federal e requeiram o fornecimento de serviços especiais de saúde,
públicos ou privados (Sinonímia: grandes eventos, eventos especiais, eventos de grande porte); (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, I) II organizador de evento: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, civil ou militar, responsável pelo planejamento e
realização do evento de massa; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, II) III - autoridade sanitária: órgão ou agente público competente da
área da saúde, com atribuição legal no âmbito da vigilância e da atenção à saúde; (Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, III); IV - autoridade
fiscalizadora competente: agente público competente da vigilância sanitária e da saúde suplementar, com poder de polícia administrativo;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, IV) V - agente público regulador: autoridade pública sanitária, delegada pelo Gestor Local, que tem
como função realizar a articulação entre os diversos níveis assistenciais do sistema de saúde, visando melhor resposta para as necessidades do
paciente, ou seja, Médico Regulador da Central de Regulação das Urgências e/ou Central de Regulação de Leitos e/ou Complexo Regulatório;
(Origem: PRT MS/GM 1139/2013, Art. 4º, V)
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve
RECOMENDAR ao município de Miguel Alves-PI, e aos organizadores de eventos, em cumprimento às disposições de ordem constitucional,
legal, administrativas e de natureza sanitária acima referidas e outras com ela convergentes:
sejam cancelados, pelo prazo de 30 dias ou até a cessação da decretação de emergência em saúde pública, todos os eventos de massa, shows,
atividades desportivas e congêneres já programados, bem como, se abstenha de realizar novos eventos, conforme determinado no art. 12º do
Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020.
Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais.
d) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Miguel Alves, pelo e-mail (nayramachado@mppi.mp.br - assessora) as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário da Justiça do Estado, no Diário dos Municípios, no diário eletrônico
do Ministério Público, bem como se remetam cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio
Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Miguel Alves/PI, 19 de março de 2020.
Promotor de Justiça Titular de Barras
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Miguel Alves
Portaria PGJ/PI Nº 643/2020
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA nº. 02/2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por seu representante, com atuação na Promotoria de Justiça de Miguel Alves, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pelos arts. 127, 129, III, da Constituição Federal, art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, art. 25, IV, "b", da Lei n°
8.625/93 e art. 36, VI, da Lei Complementar Estadual n° 12/93 e:
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO que a ESPII é considerada, nos termos do Regulamento Sanitário Internacional (RSI), "um evento extraordinário que pode
constituir um risco de saúde pública para outros países devido a disseminação internacional de doenças; e potencialmente requer uma resposta
internacional coordenada e imediata";
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, em 03.02.2020, através da Portaria GM/MS nº 188/2020, declarou "emergência em saúde pública
de importância nacional", em decorrência da infecção humana pelo Coronavírus, considerando que a situação atual demanda o emprego urgente
de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública;
CONSIDERANDO a publicação da Lei Federal nº 13.979/2020, alterada pela Medida Provisória nº 926/2020, dispondo sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, estabelecendo uma série de
mecanismos de atuação para as autoridades em vigilância da saúde, tais como isolamentos, quarentenas, e, também, a restrição excepcional e
temporária, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos de
locomoção interestadual e intermunicipal;
CONSIDERANDO que, no Estado do Piauí, o Decreto nº 18.895/2020 declarou estado de calamidade pública, em razão da grave crise de saúde
decorrente da pandemia da Covid-19;
CONSIDERANDO que, também no âmbito estadual, o Decreto nº 18.901/2020, determinou medidas excepcionais voltadas ao enfrentamento
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dessa grave crise, como, por exemplo, o controle do fluxo de pessoas nas divisas do Estado, a ser exercido pela vigilância sanitária estadual, em
articulação com os serviços de vigilância sanitária federal e municipais, e com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil, além da colaboração da
Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal;
CONSIDERANDO que, no diploma normativo citado acima, consta que "o controle de fluxo de pessoas será exercido por meio de abordagem
das pessoas que cruzarem a divisa estadual, as quais receberão orientações e determinações expedidas pelo serviço de saúde com objetivo de
conter a contaminação pelo novo coronavirus";
CONSIDERANDO que, conforme notícias veiculadas nos últimos dias na mídia, houve um aumento do número de ônibus provenientes de
lugares onde já há uma grande disseminação da Covid-19, como o Estado de São Paulo, os quais muitas vezes buscam fugir da fiscalização,
podendo colocar em risco a saúde dos passageiros e das demais pessoas com quem estes entrarão em contato após o desembarque;
CONSIDERANDO que esta Promotoria de Justiça tomou conhecimento do tráfego de ônibus advindos de locais com incidência de casos do
Novo Corona vírus (COVID-19) rumando à vários municípios deste Estado, causando risco de contágio entre os que estão em trânsito e os que
aqui se encontram;
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, representado pelo agente ministerial adiante subscrito, no exercício de suas atribuições
legais, resolve:
RECOMENDAR ao MUNICÍPIO DE MIGUEL ALVES-PI, por meio de Sua Excelência o Sr. MIGUEL BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR, Prefeito
Municipal, caso ainda não tenha providenciado, que estabeleça com urgência, a partir do recebimento desta Recomendação a criação de equipes
para execução de barreira sanitária com controle de entrada e saída do Município de Miguel Alves/PI, e adote as seguintes medidas, dentre
outras consideradas pertinentes:
Seja disponibilizado local apropriado para procedimento de triagem dos passageiros, a ser realizado por agentes de endemias, profissionais da
Secretaria de Saúde e de Assistência Social, com medição de temperatura com termômetro sem contato, detectando aqueles com possíveis
sintomas e separando-os dos demais, a fim de que sejam colocados em quarentena, isolamento ou internação, atendendo à prescrição de
especialista de saúde caso a caso;
Conduza os passageiros, sintomáticos ou não, até as suas residências e firme termo de compromisso pessoal com cada um deles, notadamente
para que cumpra isolamento social por pelo menos 07 (sete) dias;
Sejam repassadas medidas de orientação para as pessoas que estejam ingressando no Município de Miguel Alves sobre sinais, sintomas e
cuidados básicos, como lavagem regular das mãos, cobertura da boca e nariz ao tossir e espirrar;
Viabilização, conforme orientação e prescrição profissional, de isolamento domiciliar ou hospitalar e quarentena (inclusive compulsórios, caso o
agente demonstre resistência no cumprimento das medidas determinadas, devendo a Polícia Militar ser acionada para auxiliar na fiscalização e
na efetivação das deliberações da Secretaria de Saúde do Município de Miguel Alves), de viajante internacional ou nacional que regressou ao
país ou de outra unidade da federação com transmissão comunitária do novo coronavírus, por um prazo máximo de 14 (quatorze) dias, podendo
se estender por até igual período, conforme resultado laboratorial que comprove o risco da transmissão;
Representação à Polícia Militar do Estado do Piauí, Polícia Civil do Estado do Piauí e/ou às Promotorias de Justiça da Comarca de Miguel Alves
caso constatado o descumprimento das medidas de isolamento e quarentena determinadas por profissional lotado na Secretaria de Saúde do
Município de Miguel Alves, com o objetivo de responsabilizar o agente pela prática dos crimes previstos nos artigos 268 e 330, ambos do Código
Penal, sem prejuízo da responsabilização civil e da adoção, pelo ente municipal, das providências administrativas (aplicação de multa com
fundamento na legislação municipal, requisição de bens e serviços e interdição dos locais que insistam em desrespeitar as determinações legais
e administrativas necessárias para a contenção, prevenção e combate à pandemia do novo conronavírus, dentre outros) e judiciais cabíveis e
necessárias para efetivar as mencionadas medidas;
Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) necessários ao cumprimento de todas as ações, garantindo segurança e proteção para
as equipes de profissionais envolvidos nas ações de vigilância e assistência, abordagens e fiscalizações, bem como de máscaras pelas pessoas
que estejam com sintomas da COVID-19 identificados na barreira sanitária;
Seja informado ao Ministério Público o fluxo de atendimento dos pacientes suspeitos a COVID 19, para que integrem as estatísticas e
acompanhamento;
Ficamos destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação civil
pública por ato de improbidade administrativa quando tal elemento subjetivo for exigido;
c) constituir-se em elemento probatório em sede de ações cíveis ou criminais;
d) fixa-se o prazo de 24horas, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente recomendação,
devendo encaminhar à Promotoria de Justiça de Miguel Alves,pelo e-mail (nayramachado@mppi.mp.br) as providências tomadas e a
documentação hábil a provar o fiel cumprimento para o seu cumprimento, sob pena de serem implementadas as medidas judiciais cabíveis ao
caso;
f) no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, divulguem adequadamente o documento por meio de reprodução e afixação do documento em local de
fácil acesso ao público, inclusive na entrada dos prédios da Prefeitura Municipal de Miguel Alves e da Câmara Municipal de Miguel Alves, na
entrada das escolas da rede pública de ensino (estadual e municipal), no Hospital Regional e nas unidades básicas de saúde, além de
reprodução integral do documento na página institucional da Prefeitura Municipal na rede mundial de computadores, no Portal da Transparência e
em todas as redes sociais administradas pela Prefeitura Municipal de Miguel Alves;
Adverte-se que a divulgação da presente recomendação e o fornecimento das informações requisitadas são de caráter obrigatório, sob pena de
configuração dos crimes previstos no artigo 330 do Código Penal e no artigo 10 da Lei n. 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), respectivamente.
De mais a mais, para conhecimento, seja a presente recomendação encaminhada, preferencialmente por e-mail ou aplicativo de celular utilizado
para troca de mensagens aos destinatários.
Encaminhe-se a presente Recomendação para que seja publicada no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, bem como se remetam
cópias ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí, ao Centro de Apoio Operacional da Saúde e aos respectivos destinatários.
Miguel Alves-PI, 06 de abril de 2020.
GLÉCIO PAULINO SETÚBAL DA CUNHA E SILVA
Promotor de Justiça Titular de Barras
Respondendo pela Promotoria de Justiça de Miguel Alves
Portaria PGJ/PI Nº 909/2020

3.15. 44ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TERESINA-PI11167
PORTARIA Nº 10/2020
INSTAURA O INQUÉRITO CIVIL Nº 03/2020
SIMP 000062-027/2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por meio de seu representante, Promotor de Justiça da Fazenda Pública, no uso de suas
atribuições legais, em vista do disposto no art. 129 da Constituição Federal e art. 26 da Lei n. 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público; 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, ao teor do art. 127, caput, da Constituição Federal;
Página 107

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

CONSIDERANDO ser da competência do Ministério Público a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais, a teor do art. 127,
da Constituição Federal, e art. 141, da Constituição do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO que é função institucional do Ministério Público a promoção de Procedimentos Administrativos, Inquéritos Civis e Ações Civis
Públicas, para proteção de direitos difusos e coletivos, segundo o que prevê o art. 129, inciso II, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal impõe à Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência (art. 37,
caput);
CONSIDERANDO que a 12ª Promotoria de Justiça instaurou o Procedimento Preparatório n° 42/2019 a fim de apurar possíveis irregularidades
no processo licitatório que gerou a compra de 1,3 milhão de reais em pneus, e no contrato de aquisição dos referidos itens;
CONSIDERANDO que em atendimento aos ofícios da 12ª PJ de n° 583/2019, n° 1.123/2019 e n° 1370/2019, a SESAPI por meio do Ofício n°
3552/2019 informou que o valor total de R$ 1.358.412,72 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, quatrocentos e doze reais e setenta e dois
centavos) é referente ao limite máximo empenhado para aquisição dos itens do contrato, e que o valor efetivamente pago foi o montante de R$
155.856,93 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos), conforme Ordens bancárias
apresentada;
CONSIDERANDO que quanto ao pedido de documentos que comprovam o recebimento pela SESAPI e entrega aos respectivos destinatários, a
SESAPI encaminhou planilha assinada pelo Coordenador de Transportes que demonstra a destinação dos pneus adquiridos, contudo não
comprova o efetivo recebimento destes na SESAPI e nem o repasse dos produtos aos respectivos destinatários apresentados na planilha;
CONSIDERANDO que em atenção aos Ofícios 12ª PJ n° 1.117/2019 e n° 1369/2019, a SESAPI, encaminhou cópia do contrato n° 57/2019
celebrado entre a SESAPI e a empresa Mazuad Autolocadora e Logística LTDA para locação de veículos assinado em 19 de março de 2019 e
produzindo efeitos a partir de sua publicação em 25/03/2019;
CONSIDERANDO que a resposta apresentada pela SESAPI não atende ao requerimento do Ministério Público, tendo em vista que pelo último
ofício expedido de n° 1369/2019 foi requerido cópia dos contratos de locação de veículos utilizados pela SESAPI desde o mês de agosto de 2018
até a data de expedição do referido ofício (setembro/2019);
CONSIDERANDO que no decorrer do trâmite do Procedimento Preparatório n° 42/2019 instaurado pela 12ª Promotoria de Justiça e pelos
documentos acostados aos autos, na tentativa de instruí-lo para apurar as possíveis irregularidades acima mencionadas, observou-se uma
dificuldade por parte da Secretaria da Saúde do Estado do Piauí em prestar informações claras, concretas e precisas que justifiquem o uso de
verbas públicas destinadas ao SUS para compra de pneus e outros itens;
CONSIDERANDO que em razão do não atendimento das requisições da 12ª Promotoria de Justiça foi exarado despacho de declínio de
atribuição no bojo do presente procedimento que determinou o envio dos autos para o Núcleo das Promotorias de Justiça de Defesa do
Patrimônio Público e da Probidade Administrativa;
CONSIDERANDO que o descumprimento de requisições formuladas pelo Ministério Público, em tese, configura ato de improbidade
administrativa nos termos do art. 11, II da Lei nº 8.429/92;
CONSIDERANDO a necessidade de colher elementos quanto aos fatos acima descritos;
CONSIDERANDO que o presente procedimento foi distribuído para a 44ª Promotoria de Justiça,
RESOLVE:
Com fundamento no art. 37, inciso I, da Lei Complementar nº 12, de 18 de dezembro de 1993, e na Resolução nº 23, de 17 de setembro de 2007,
do CNMP, instaurar o Inquérito Civil nº 03/2020, que tem por objeto apurar possível ato de improbidade administrativa, em face do Secretário de
Estado da Saúde do Piauí, o Sr. Florentino Alves Veras Neto, por descumprimento de requisição do Ministério Público do Estado do Piauí.
Determino, desde já, a realização das seguintes diligências:
1. Autue-se a presente Portaria com os documentos que originaram sua instauração e registre-se em livro próprio desta Promotoria de Justiça,
conforme determina o art. 8º, da Resolução nº 001/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
2. Encaminhe-se arquivo da presente portaria, ao setor competente da Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de publicação no Diário Eletrônico
do Ministério Público do Estado do Piauí, em cumprimento ao disposto no art. 2º, § 4º, inciso VI, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de
Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
3. Remeta-se cópia desta portaria ao Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento, conforme determina o
art. 6º, § 1º, da Resolução nº 01/2008, do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Piauí;
4. Afixe-se cópia desta portaria no quadro de avisos dessa 44ª Promotoria de Justiça;
5. Determino que seja notificado o Secretário de Estado da Saúde do Piauí, o Sr. Florentino Alves Veras Neto, para, querendo, apresentar
defesa, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quanto a presente Portaria;
6. Autue-se, numere-se.
7. Cumpra-se.
Teresina, 06 de abril de 2020.
Fernando Ferreira dos Santos
Promotor de Justiça da Fazenda Pública

4. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE CONTROLE EXTERNO DE ATIVIDADE POLICIAL GACEP
[]

4.1. GACEP11155
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO Nº 04/2020
PORTARIA Nº 25/2020
Procedimento Administrativo. Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública. Coleta de informações. Subsidiar os órgãos de
execução do MPPI em relação à atuação dos órgãos de segurança pública (Polícia Civil, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar e DPCT) no
âmbito do Estado do Piauí durante a crise de saúde pública ocasionado pelo Novo Coronavírus (COVID-19).
O Grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial - GACEP, no exercício de suas atribuições, com esteio nos arts.
127, caput1, e 129, incisco VII2, da Constituição Federal; na Resolução CPJ/MPPI nº 06/2015 com alterações dadas pela Resolução CPJ/MPPI
nº 09/2018; na Resolução CNMP nº 20/2007, com as alterações promovidas pela Resolução CNMP nº 121/2015; e no art. 8º e seguintes da
Resolução CNMP nº 174/2017;
Considerando que, consoante prevê a Constituição da República, incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático de direito e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sendo função institucional o exercício do controle externo da atividade
policial;
Considerando que o controle externo da atividade policial tem como objetivo manter a regularidade e a adequação dos procedimentos
empregados na execução da atividade policial, bem como a integração das funções do Ministério Público e das Polícias voltadas para a
persecução penal e o interesse público, de forma a garantir a segurança pública;
Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de
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janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria Interministerial nº 2020, dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e da Saúde, que dispõe sobre a
compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979/2020;
Considerando o Decreto nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a lei nº 13.979/2020, para dispor, no âmbito do Estado do Piauí,
sobre as medidas emergência de saúde pública de importância internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo
coronavírus;
Considerando que, diante do agravamento da propagação do novo coronavírus no Piauí, o Governo do Estado do Piauí expediu o Decreto nº
18.901, de 19 de março de 2020, publicado na pág. 07 do Diário Oficial nº53, determinando as medidas excepcionais voltadas para o
enfrentamento da grave crise de saúde pública decorrente do Covid -19;
Considerando que, entre as determinações exaradas no citado Decreto, o art. 2º estabeleceu o controle de fluxo de pessoas nas divisas do
Estado, que será exercido pela vigilância sanitária estadual, em articulação com os serviços de vigilância sanitária federal e municipais, e com o
apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil (§1º do art. 2º);
Considerando que, o Governo do Estado, em complemento ao citado Decreto, tendo em vista a Portaria GM nº 454, de 20 de março de 2020,
que declara, em todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus, expediu o Decreto nº 18.902, de 23 de março de
2020, impondo mais restrições para intensificar as medidas de contenção da propagação do novo coronavírus;
Considerando que o art. 4º do Decreto nº 18.902, de 23 de março de 2020 determinou a observância de quarentena mínima de 07 (sete) dias
para as pessoas que ingressarem no Estado por via rodoviária, aeroportuária ou marítima e, quando necessário, os agentes da vigilância poderão
recorrer aos órgãos de segurança pública para a garantia de cumprimento das medidas determinadas visando conter a propagação do novo
coronavírus, conforme estabelece o art. 5º do referido Decreto;
Considerando que o Decreto nº 18.913, de 30 de março de 2020, do Governador do Estado do Piauí, prorroga as medidas excepcionais
determinadas pelo Decreto nº18.902, de 23 de março de 2020, até 30 de abril de 2020 (art. 2º);
Considerando a Portaria PGJ nº 839/2020, que instituiu o Gabinete de Acompanhamento e Prevenção do contágio pelo Coronavírus (COVID19), órgão excepcional e vinculado à Procuradoria-Geral de Justiça, com vista a acompanhar e auxiliar a atuação dos membros do Ministério
Público do Estado do Piauí, colhendo elementos e informações para a adoção de medidas que se fizerem necessárias;
Considerando a deliberação ocorrida, no dia 17 de março de 2020, no sentido de cada área pontuar as informações e as providências a serem
obtidas dos órgãos públicos correlatos, visando subsidiar a atuação finalística dos membros;
Considerando que, no âmbito do Ministério Público, consoante o art. 8º, inciso II, da Resolução CNMP nº 174/2017, o procedimento
administrativo é o instrumento apto para acompanhar e fiscalizar as instituições;
RESOLVE instaurar o Procedimento Administrativo nº 04/2020 com o objetivo de coletar informações para subsidiar a atuação finalística do
membros MPPI em relação à atividade dos órgãos de segurança pública (polícia civil, corpo de bombeiro militar, polícia militar e DPCT) no âmbito
do Estado do Piauí durante a crise de saúde pública ocasionado pelo Novo Coronavírus (COVID-19), determinando-se seja:
Comunicada ao CAOCRIM acerca da instauração do presente procedimento, com cópia da presente portaria, bem como das respostas e
regulamentações apresentadas pelos órgãos de segurança acerca das medidas adotadas durante a crise ocasionada pelo novo Coronavírus, via
e-mail e e-doc;
Juntada aos autos os ofício 457/2020/MPPI/PGJ/GACEP, 470/2020/MPPI/PGJ/GACEP, 472/2020/MPPI/PGJ/GACEP,
473/2020/MPPI/PGJ/GACEP, 486/2020/MPPI/PGJ/GACEP, 499/2020/MPPI/PGJ/GACEP, bem como Ofício nº 134/2020-GCG/PMPI e Ofício nº
481/GDG/2020 e anexos.
Registre-se no SIMP. Publique-se.
Distribua-se a um dos membros do GACEP.
Teresina, 06 de abril de 2020.
Fabrícia Barbosa de Oliveira
Promotora de Justiça
Coordenadora do GACEP
Francisco de Assis R. de S. Júnior
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

Emmanuelle Martins Neiva Dantas Rodrigues Belo
Promotora de Justiça
Membro do GACEP
Mirna Araújo Napoleão Lima
Promotora de Justiça
Membro do GACEP

Marcelo de Jesus M. Araújo
Promotor de Justiça
Membro do GACEP

5. CAO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
[]

5.1. NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 02/2020/MPPI/CAODS/CAOMA11162
NOTA TÉCNICA CONJUNTA Nº 02/2020/MPPI/CAODS/CAOMA
EMENTA: orientações. medidas de prevenção e controle da disseminação do novo coronavírus. SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA DOMICILIAR
DE LIXO E limpeza de vias públicas. SUGESTÃO DE ATUAÇÃO MINISTERIAL. RECOMENDAÇÃO. MUNICÍPIOS E EMPRESAS
CONCESSIONÁRIAS.
O Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e o Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente, com fundamento no art. 55,
inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 12/93, expedem a presente Nota Técnica aos Órgãos de Execução do Ministério Público com atuação
nas áreas da Saúde Pública e do Meio Ambiente
1. INTRODUÇÃO
A presente Nota Técnica expõe orientações quanto ao planejamento e à execução de medidas de prevenção e controle da disseminação do novo
coronavírus, a serem adotadas durante a implementação das atividades de coleta domiciliar de lixo e limpeza de vias públicas.
A critério dos Promotores de Justiça do Estado do Piauí que atuam na seara do direito difuso, as orientações lançadas nesta Nota podem ser
encaminhadas aos Municípios e concessionárias dos serviços públicos mencionados, por meio de recomendação, cujo modelo segue em anexo.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O novo coronavírus, causador da doença denominada COVID-19, é um agente biológico que está enquadrado como classe de risco 3 (alto risco
individual e moderado risco para a comunidade), conforme classificação da Portaria nº 2.349/2017, do Ministério da Saúde. Essa classe de risco
inclui os agentes biológicos que possuem capacidade de transmissão por via respiratória e que causam patologias potencialmente letais.
Quanto à disseminação, sabe-se, até o momento, que o novo coronavírus (SARSCoV-2) é transmitido pelo contato direto, principalmente por
meio de gotículas respiratórias e pelo contato indireto por meio das mãos, objetos ou superfícies contaminadas.
Em face da gravidade dessa doença, para além dos cuidados com a transmissão decorrente do contato entre pessoas, é necessário atentar para
o perigo que o manuseio dos resíduos e rejeitos domiciliares representa, uma vez que, segundo evidências científicas, o coronavírus possui um
tempo relativamente extenso de permanência nos objetos, com potencial infectante durante todo esse período.
Nesse sentido, a Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária - ABES expediu, no último dia 20 de março, Informe Técnico sobre
ações relativas à gestão de resíduos nesta situação de pandemia, em que consta interessante ilustração que demonstra o tempo de permanência
desse vírus na superfície de cada tipo de material:
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Diante dessa grande facilidade em aderir aos diversos tipos de materiais, mostra-se relevante que sejam adotadas medidas sanitárias e
ambientais, a serem detalhadas no item seguinte, que possam minimizar o risco de contaminação da doença provocada pelo coronavírus,
quando do descarte desses resíduos para a coleta domiciliar e, logo depois, durante seu manuseio, transporte e destinação final pelo Municípios
e/ou empresas contratadas.
Ainda sobre esse tema, devem ser consideradas as medidas de prevenção e controle recomendadas pela ANVISA por meio da Nota Técnica nº
04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, com práticas em ambientes internos que minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o novo
coronavírus (COVID-19).
Especificamente, no que tange à desinfecção de locais públicos durante a pandemia da COVID-19, outra providência a ser recomendada pelo
Ministério Público, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária expediu a Nota Técnica nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, em que
apresenta recomendações e alertas para a execução correta dessa atividade.
Na Nota Técnica, o órgão sanitário federal estatui que, para a desinfecção de ambientes externos, além do álcool em gel 70%, podem ser
utilizados, alternativamente, produtos à base de: a) hipoclorito de sódio, na concentração 1%; b) quaternários de amônio, como o cloreto de
benzalcônio; c) ou desinfetantes de uso geral com ação virucida.
A ANVISA alerta ainda que, antes de realizar os procedimentos, os empregadores devem desenvolver políticas para proteção dos trabalhadores
e fornecer treinamento a toda a equipe de desinfecção no local. O treinamento deve incluir quais EPIs são necessários, bem como a maneira de
vestir, utilizar, retirar e descartar corretamente os mesmos.
A mesma Nota trata também sobre os riscos específicos decorrentes da utilização dos produtos desinfetantes, disciplinando o seguinte:
O hipoclorito de sódio na concentração 1% é um produto corrosivo, à semelhança da água sanitária cuja concentração de hipoclorito é maior
(2,0% e 2,5%), podendo causar lesões severas dérmicas e oculares. Portanto, devem ser tomadas as precauções necessárias para a proteção
dos trabalhadores envolvidos nos procedimentos de desinfecção, bem como para à população em geral, com a emissão de alertas de como
devem se proteger durante os procedimentos de desinfecção externa, em especial se afastando do local, enquanto durar o procedimento. A
aplicação de hipoclorito de sódio sobre superfícies metálicas pode levar à oxidação, de forma que, podem ser usados outros produtos como
aqueles a base de quaternários de amônio e os desinfetantes para uso geral com ação virucida para os lugares nos quais há predominância de
metal.
Os compostos de quaternário de amônio são amplamente empregados nas indústrias de cosméticos, farmacêutica e domissanitária, tanto em
produtos domésticos com propriedades desinfetantes e cosméticas, quanto em medicamentos. Há risco de efeitos adversos como irritação e
sensibilização dérmica, especialmente nos trabalhadores que se expõem constantemente aos produtos com esses compostos. Mas, tem a
vantagem de não corroer os metais.
Para outros produtos é necessário observar as informações constantes do rótulo, bula e/ou Ficha de Segurança (FISPQ).
Outra situação na qual são fornecidas sugestões de cuidados para a minimização de riscos é a prestação do serviço público de limpeza de vias e
espaços públicos.
Conjugando as orientações técnicas contidas nesse documento ao ordenamento jurídico, cabe-nos destacar que o saneamento básico, dentro do
qual se inclui a coleta domiciliar de lixo e limpeza de vias públicas, é um direito humano essencial, assim reconhecido pela Assembléia Geral da
Organização das Nações Unidas (ONU), e, na sistemática constitucional brasileira, está intrinsecamente ligado à cidadania (art. 1º, inciso II), à
dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), aos direitos à vida (art. 5º), à saúde, ao trabalho, à alimentação, à moradia (art. 6º) e ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225), inclusive do meio ambiente do trabalho (conforme art. 200, inciso VIII), cuja garantia se insere no
primado da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, inciso II, todos da Constituição Federal).
Por sua vez, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), no art. 3º, inciso VII, prevê que a destinação final
ambientalmente adequada inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras
destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do Suasa, dentre elas, a disposição final, obedecendo a normas
operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.
O art. 6º da mesma lei estabelece os princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, dentre os quais, com relação às medidas sugeridas, se
destacam a prevenção e a precaução; a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis ambiental, social, cultural,
econômica, tecnológica e de saúde pública; o desenvolvimento sustentável; a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor
empresarial e demais segmentos da sociedade e a razoabilidade e proporcionalidade.
A prestação desse serviço público pode ser entendida ainda como expressão da política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder
Público municipal, devendo ter por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus
habitantes, nos termos do art. 182 da Constituição Federal, mediante a garantia do direito a cidades sustentáveis, compreendido como o direito à
terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as
presentes e futuras gerações.
Afora esses aspectos estritamente sanitários e ambientais, deve-se pontuar que é direito dos trabalhadores, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social, a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança, de acordo com o art. 7º,
inciso XXII, da Constituição Federal.
Urge asseverar, por oportuno, que a Lei Federal nº 7.783/1989, assim como o inciso IX do art. 3º do Decreto nº 10.282/2020, que regulamentou a
Lei nº 13.979/2020, reconhecem a captação e tratamento do lixo como serviços públicos essenciais.
Acerca dos serviços públicos essenciais, o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que os mesmos devem ser prestados de forma
contínua e sem interrupção, sob pena de responsabilidade civil.
Destarte, a exigência de medidas de prevenção e controle ora propostas, a serem viabilizadas pelos profissionais que atuam nos serviços de
saneamento básico e pela própria sociedade, encontram ampla fundamentação legal.
3. CONCLUSÃO
Ante o exposto, os Centros de Apoio Operacional de Defesa da Saúde e de Defesa do Meio Ambiente, com base em entendimento ratificado
pelo Gabinete de Acompanhamento e Prevenção de Contágio pelo Coronavírus (COVID-19), orientam os Membros do Ministério Público do
Estado do Piauí, com atuação na seara do direito difuso, que expeçam recomendação aos Municípios e às concessionárias e prestadoras dos
serviços de coleta domiciliar de lixo e limpeza urbana, para que, durante o planejamento e consecução dessas atividades, tenham os seguintes
cuidados:
1) Medidas a serem recomendadas ao Município:
a) Elaborar e executar um plano de contingência, que preveja, preferencialmente, a adoção das medidas propostas nessa Nota Técnica e por
uma Comissão Municipal de Gestão de Resíduos em situação de pandemia por COVID-19, a ser criada nos termos especificados abaixo.
b) Promover a criação de uma Comissão Municipal de Gestão de Resíduos em situação de pandemia por COVID-19, coordenada pelo órgão
municipal de limpeza pública e com entidades de coleta, tratamento, meio ambiente e saúde, para fins de planejamento e execução dos serviços
públicos de coleta domiciliar de lixo e limpeza de vias públicas.
c) Manter a regularidade do serviço de coleta domiciliar de resíduos, com a maior frequência possível, dentro das condições operacionais e
orçamentárias.
d) Disponibilizar EPCs - Equipamentos de Proteção Coletiva e EPIs - Equipamentos de Proteção Individual aos servidores públicos e
trabalhadores da limpeza urbana, incluindo a distribuição de luvas, botas, óculos e máscaras faciais, papel toalha, álcool em gel a 70%, água e
sabão para a lavagem das mãos nos ambientes de trabalho, se necessário mediante dispensa de licitação, nos termos do art. 4º, da Lei Federal
nº 13.979/2020.
e) Prestar orientações aos trabalhadores que lidam com a coleta e limpeza urbana sobre os cuidados para a prevenção ao contágio pela COVIDPágina 110
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19, nos termos dessa recomendação e das orientações oficiais do Ministério da Saúde.
f) Manter a regularidade dos serviços de limpeza e capinação de ruas e demais espaços públicos, aferindo-se a possibilidade operacional e
orçamentária de aumentar a periodicidade da oferta do serviço de coleta domiciliar de lixo.
g) Ordenar, na medida de sua capacidade operacional e orçamentária, que, durante as atividades de limpeza e capinação de ruas e espaços
públicos, em regiões secas, umedecer previamente os locais em que serão realizadas essas atividades e, onde for possível, utilizar o processo
mecanizado.
h) Ordenar, na medida de sua capacidade operacional e orçamentária, que, observados os cuidados necessários e a utilização de EPI pelos
funcionários designados, se promova a desinfecção de locais públicos, utilizando-se, conforme orientações da Nota Técnica nº
22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, álcool em gel a 70% ou, alternativamente, produtos à base de: a) hipoclorito de sódio, na
concentração 1%; b) quaternários de amônio, como o cloreto de benzalcônio; c) ou desinfetantes de uso geral com ação virucida.
i) Orientar a população local, com o uso de meios de comunicação em massa, especialmente TV, rádio e internet, para que observem as
seguintes medidas, relativas à coleta domiciliar de lixo, como forma de minimizar o risco de contágio aos trabalhadores que atuam nesse serviço:
i.1) utilizar sacos de lixos resistentes e descartáveis; i.2) fechar o saco de lixo com lacre ou nó quando o saco tiver até 2/3 ( dois terços) de sua
capacidade; i.3) introduzir o saco contendo lixo em outro saco limpo, resistente e descartável, de modo que os resíduos fiquem acondicionados
em sacos duplos.
j) Paralisar os serviços de coleta seletiva, transporte e de manejo nas unidades de triagem e instalações de recuperação devido aos riscos
relacionados à disseminação do vírus para os trabalhadores e coletividade.
k) Promover, se possível, compensação financeira e cobertura assistencial, por meio de auxílio social temporário, aos catadores temporariamente
afastados de suas atividades laborais.
2) Medidas a serem recomendadas às empresas concessionárias e prestadoras do serviço público de coleta domiciliar de lixo e limpeza urbana:
a) Identificar, avaliar e proteger de riscos os seus profissionais.
b) Garantir aos funcionários que atuam diretamente na coleta domiciliar de lixo e limpeza de vias públicas os Equipamentos de Proteção
Individual, conforme orientações do Ministério da Saúde.
c) Implantar um programa de educação e treinamento para os funcionários que atuam diretamente na coleta domiciliar de lixo e limpeza de vias
públicas para que, individualmente, observem os seguintes cuidados: higienizar as mãos com água, sabão, álcool em gel a 70%; manusear
elementos cortantes com todo o cuidado; limpar, desinfetar e higienizar os espaços e equipamentos de trabalho; utilizar equipamentos de
proteção individual (luvas, máscaras e botas); evitar contato com elementos pontiagudos; não compartilhar objetos de uso pessoal; evitar os
vapores emitidos na compactação dos resíduos; comunicar ao setor competente qualquer sintoma de COVID-19; manter distância mínima de um
metro entre outro funcionário.
d) Promover campanhas internas com cartazes informativos em local de fácil visualização pelos funcionários, contendo orientações e prevenções,
notadamente sobre a importância da utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's).
e) Disponibilizar álcool em gel a 70% e sabão para lavagem das mãos em todos os ambientes de trabalho.
f) Manter o ambiente de trabalho aerado e os veículos e equipamentos limpos.
g) Na medida do possível, umedecer os locais de varrição e, sempre que possível, utilizar processo mecanizado, com umedecimento, para evitar
a propagação de contaminantes.
h) Desinfetar as cabines dos veículos e equipamentos nas mudanças de turno, inclusive com a aplicação de Hipoclorito de Sódio 1% no interior
do veículo de transporte de resíduos;
i) Liberar do trabalho os funcionários com problemas pulmonares, doenças respiratórias e outras crônicas, como diabetes, além das
trabalhadoras gestantes e lactantes e aqueles que tenham mais de 60 anos.
j) Intensificar a limpeza e higienização de equipamentos, garagem, alojamentos e veículos de limpeza urbana.
Após, encaminhe-se para conhecimento do Gabinete de Acompanhamento e Prevenção de Contágio pelo Coronavírus (COVID -19) do MPPI,
coordenado pela Exma. Procuradora-Geral de Justiça, pelos e-mails gac@mppi.mp.br e cao.saude@mppi.mp.br, a fim de direcionar a atuação
dos Promotores de Justiça.
Para mais informações, o Ministério Público do Piauí encontra-se à disposição, através de sua Ouvidoria, que pode ser contactada pelos
seguintes meios: aplicativo MPPI Cidadão (disponível para android e ios); via formulário eletrônico no site do MPPI; e-mail:
ouvidoria@mppi.mp.br; e por ligações telefônicas ou whatsapp para os seguintes números (86) 98134-9773/98124-1603.
Atenciosamente,
Ednolia Evangelista de Almeida
Promotora de Justiça
Coordenadora do CAOMA
Cláudia Pessoa Marques da Rocha Seabra
Promotora de Justiça
Coordenadora do CAODS
REFERÊNCIAS TÉCNICAS
1. Informe Técnico da Associação Brasileira de Engenharia Ambiental e Sanitária - ABES, de 20 de março de 2020.
2. Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, de 17 de fevereiro de 2020.
3. Plano de Contingência de Gestão de Resíduos Sólidos em Situação de Pandemia do Município de São Paulo.
4. Nota Técnica nº 22/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA, que trata sobre recomendações e alertas sobre procedimentos de desinfecção
em locais públicos realizados durante a pandemia da COVID-19.

6. GESTÃO DE PESSOAS
[]

6.1. PORTARIAS RH/PGJ-MPPI 11144
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 249/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
CONSIDERANDO a decisão exarada pela Procuradora-Geral de Justiça Carmelina Maria Mendes de Moura nos autos do E-PADM
19.21.0378.0000189/2020-89;
RESOLVE:
CONCEDER, de 01 a 30 de abril de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora YRAMARA DA SILVA LINS PORTELA, matrícula nº 15984,
Analista Ministerial, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, referentes ao período aquisitivo 2005/2006, retroagindo
seus efeitos ao dia 01 de abril de 2020.
Teresina (PI), 07 de abril de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 250/2020
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A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
CONSIDERANDO a decisão exarada pela Procuradora-Geral de Justiça Carmelina Maria Mendes de Moura nos autos do E-PADM
19.21.0378.0000189/2020-89;
RESOLVE:
CONCEDER, de 01 a 30 de maio de 2020, 30 (trinta) dias de férias à servidora YRAMARA DA SILVA LINS PORTELA, matrícula nº 15984,
Analista Ministerial, lotada junto à Coordenadoria de Perícias e Pareceres Técnicos, referentes ao período aquisitivo 2006/2007.
Teresina (PI), 07 de abril de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos
PORTARIA RH/PGJ-MPPI Nº 251/2020
A COORDENADORA DE RECURSOS HUMANOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, no uso da atribuição que lhe foi
delegada pelo inciso I, do art. 1º, do Ato PGJ nº 558, de 26 de fevereiro de 2016,
RESOLVE:
SUSPENDER, em virtude da necessidade do serviço, 30 (trinta) dias de férias da servidora comissionada LUANA CAROLINE SOUSA
CASTELO BRANCO, Assessora de Procurador de Justiça, matrícula nº. 16532, lotada junto à 14ª Procuradoria de Justiça de Teresina-PI,
previstas anteriormente para ocorrer no período 18/05 a 16/06/2020, conforme Port. RH/PGJ-MPPI Nº 32/2020, referentes ao período aquisitivo
de 2013/2014.
Teresina (PI), 07 de abril de 2020.
ROSÂNGELA DA SILVA SANTANA
Coordenadora de Recursos Humanos

7. OUTROS
[]

7.1. 32ª ZONA ELEITORAL - ALTOS-PI11145
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL
PORTARIA ELEITORAL Nº 001/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 32ª ZONA ELEITORAL/PI
A Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
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CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL com o fito de acompanhar eventual distribuição gratuita à população
de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19) por
parte de agentes públicos, bem como o acompanhamento dos programas sociais em continuidade no ano de 2020 nos municípios de
ALTOS, COIVARAS E PAU D'ARCO e os procedimentos de dispensa de licitação pelos ditos entes municipais em decorrência da
situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei
13.979/2020.
Em completude, determina-se o registro e autuação da presente portaria, a publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a
comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí, bem como ao Exmo. Sr. Coordenador
do CACOP/MPPI.
Expeça-se recomendação administrativa aos agentes públicos dos municípios que compõem a 32º Zona Eleitoral acerca da temática.
Nomeia-se a Assessora de Promotoria de Justiça Conceição de Maria Nascimento de Oliveira e a Assessora de Promotoria de Justiça Flávia
Letycia de Oliveira para secretariarem este Procedimento, como determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Altos, 06 de Abril de 2020
(assinado digitalmente)
Mácia Aida de Lima Silva
Promotora Eleitoral - 32ª Zona Eleitoral

7.2. 45ª ZONA ELEITORAL - BATALHA-PI11147
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 02/2020 PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 00002-165/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos/políticos durante o período de pandemia pelo corona vírus.
O Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme
Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
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não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RECOMENDA (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) a todos os agentes públicos (Prefeito Municipal de Batalha-PI, Secretários Municipais, Vereadores,
servidores públicos e demais agentes que se enquadrem nessa definição):
Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios durante
todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de fornecimento
de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou parcial de
tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, § 10, da Lei das
Eleições: calamidade, emergência e continuidade de programa social;
2)Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o
surto do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da impessoalidade.
Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços, valores
ou benefícios;
Com comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a
distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios, para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem
como do controle de atos que eventualmente excedam os limites da legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos.
Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do novo
coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020, comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da
presente recomendação, no prazo de cinco dias após a abertura do procedimento, além disso, deve disponibilizar, imediatamente, em sítio oficial
específico na rede mundial de computadores (internet),
além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao
que dispõe o §2º, do artigo 4º, da Lei n. 13.979/2020
Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato normativo), se estão
em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em 2019, neste caso não
permitindo alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como incremento com fins
eleitorais;
Que não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente vinculadas a
candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios;
Que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
Que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e coligações,
cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou enaltecimento de
candidato, pré-candidato ou partido;
RECOMENDA, outrossim, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Batalha-PI que não dê prosseguimento e não coloque em votação no
Plenário, no presente ano de 2020, projetos de lei que permitam a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios a pessoas físicas ou
jurídicas.
SALIENTA, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de 5.000 a
100.000 UFIR (R$ 5.320,50 [cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos] a R$ 106.410,00 [cento e seis mil, quatrocentos e dez reais])
e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97), além da inelegibilidade decorrente do
abuso de poder ou da conduta vedada (art. 1º, I, "d" e "j", da LC n. 64/90);
SOLICITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, informarem à Promotoria Eleitoral, em cinco dias:
1)Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal, neste caso
informando:
Nome do programa;
Data da sua criação;
Instrumento normativo de sua criação;
Público alvo do programa;
Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020.
2)Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
Nome e endereço da entidade;
Nome do programa;
Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
Público alvo do programa;
Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
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Batalha-PI, 03 de abril de 2020.
Silas Sereno Lopes Promotor Eleitoral
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
Ao Cartório Eleitoral desta urbe, para ciência;
Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do Estado;
Assessoria de Imprensa do MPPI, para divulgação entre as principais mídias das quais o Ministério Público dispõe de acesso.

7.3. 56ª ZONA ELEITORAL - SIMÕES-PI11148
PORTARIA Nº 02/2020 MPE-ELEITORAL
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 01/2020
Nº SIMP: 000007-187/2020
Objeto: Instaurar Procedimento Administrativo visando fiscalizar a legalidade eleitoral das medidas adotadas por gestores públicos, voltados ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19 (CORONAVÍRUS).
A Presentante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o acompanhamento de
todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação social constituem
expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores, afetando a
normalidade e a legitimidade das eleições;
que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos
Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida ainda, no ano em que
se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em casos de calamidade
pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
ainda que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por intermédio
(mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a candidatos ou por
estes mantidas;
que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;
o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância internacional e
tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e dá outras
providências;
que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de calamidade pública, para os
fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da Covid
19, e suas repercussões nas finanças públicas;
que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens,
serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus;
que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do benefício, devem ser
caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já objeto de execução
orçamentária desde pelo menos 2019;
que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada em 2018 ou em lei
posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela previstos resultem de
anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas sociais mantidos em ano
de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa;
ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo para que se evitem
os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos Promotores
Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao enfrentamento da
situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmado a data de 4
de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e esclarecido, em sessão
de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições (9.504/1997), a Justiça Eleitoral
não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de matéria de competência
reservada ao Poder Legislativo;
que, na data de hoje, chegou ao conhecimento desta Presentante Ministerial o Ofício Circular nº 02/2020/GABPRE/PRPI, através do qual a
Procuradoria Regional Eleitoral orienta os Promotores Eleitorais que seja instaurado, para averiguar os ilícitos alhures mencionados, o
Procedimento Preparatório Eleitoral, que, nos termos do artigo 58 da Portaria PGR/PGE 01/2020, "será instaurado para coletar subsídios
necessários à atuação do Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral, visando à propositura de medidas cabíveis em relação aos ilícitos
eleitorais de natureza não criminal";
o despacho da lavra desta Promotoria Eleitoral determinando a conversão do presente Procedimento Administrativo Eleitoral nº 001/2020
em Procedimento Preparatório Eleitoral nº 001/2020, de molde que venha a ser alterada a sua taxonomia no SIMP e que se proceda à feitura
de novel portaria, com a correção ora determinada, que deverá ser devidamente publicada.
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converter o PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL nº 001/2020 em PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL Nº 001/2020,
com o fito de acompanhar eventual distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de
emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19) por parte de agentes públicos, bem como o acompanhamento dos
programas sociais em continuidade no ano de 2020 nos municípios de Simões, Caridade do Piauí e Curral Novo do Piauí, e os
procedimentos de dispensa de licitação pelos ditos entes municipais em decorrência da situação de emergência declarada após o surto
do novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020, de molde a apurar eventual
ocorrência de ilícitos - prática de conduta vedada -, no âmbito eleitoral, na vigência da situação de emergência e de calamidade pública
decorrente da pandemia do Covid-19.
Em completude, determina-se o registro da presente portaria, a publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a comunicação
da presente conversão ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí, bem como ao Exmo. Sr. Coordenador do CACOP/MPPI.
NOMEIA-SE a Assessora de Promotoria Macirajara Silva Novais - Mat. nº 15.694 e o Assessor de Promotoria Renan - Mat. nº 15.240, para
secretariar este procedimento, como determina o Art. 4º, inciso V da Resolução nº 23 do CNMP.
Cumpra-se.
Simões, 06 de Abril de 2020.
Tallita Luzia Bezerra Araújo
Promotora Eleitoral

7.4. 33ª ZONA ELEITORAL - BURITI DOS LOPES-PI11152
PORTARIA Nº 01/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua representante legal, titular da Promotoria Eleitoral da 33ª Zona - Buriti dos Lopes -, no uso de
suas atribuições legais e na forma como dispõem os art. 37, §1º e 127, da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93, Lei Federal
nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições), da Portaria PGR/PGE nº 01/2019 e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, 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, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em
30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº
188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO as determinações do Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para dispor
no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância nacional e tendo em vista a classificação da
situação mundial do novo Coronavírus como pandemia, instituindo o Comitê de Gestão de Crise;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 18.895, de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os
fins do art. 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), em razão da grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia da COVID - 19 e suas repercussões nas finanças públicas, dentre outras providências;
CONSIDERANDO que os Decretos Estaduais nº 18.901, de 19 de março de 2020 e 18.902, de 23 de março de 2020, intensificaram as medidas
de restrição previstas no Decreto nº 18.895, inclusive suspendendo o funcionamento de diversas atividades, estabelecimentos e prestação de
serviços no âmbito do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 018, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, bem como dispõe sobre as medidas temporárias e urgentes a serem adotadas no âmbito do Município, inclusive com a
suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços, bem como as atividades da construção civil, considerados
não essenciais, para a prevenção e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que configura conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, sendo proibido, ainda, no
ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em casos de
calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, inciso IV, c/c art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020, com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 926/2020, acrescentou hipótese
de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a dispensa indevida do devido processo licitatório, nos termos dos art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92 e 89, da Lei nº
8.666/93, pode configurar improbidade administra que importa danos ao erário e crime de ação penal pública incondicionada, sujeito a pena de
detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que a conduta de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita é tipificada como crime no art. 299,
do Código Eleitoral, sujeito a pena de reclusão de até 4(quatro) anos e pagamento de 5(cinco) a 15(quinze) dias-multa;
CONSIDERANDO que a conduta de utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda
ou aliciamento de eleitores também é tipificada como crime pelo Código Eleitoral (art. 334), sujeito a pena de detenção de 6(seis) meses a 1(um)
ano e cassação do registro se o responsável for candidato;
CONSIDERANDO que, até o presente momento, continua a manutenção do Calendário Eleitoral das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior
Eleitoral - TSE, inclusive, esclarecido, em sessão realizada no dia 19 de março de 2019, que, por está previsto na Lei das Eleições (Lei nº
9.504/97), não tem a Justiça Eleitoral competência para alterar o calendário eleitoral, tratando-se de matéria de competência reservada ao Poder
Legislativo;
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CONSIDERANDO a Orientação Técnica nº 01, de 01 de abril de 2020, da Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí, que estabelece
diretrizes para a atuação dos Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores
públicos, voltadas ao enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO que, buscando zelar pela lisura das medidas adotadas pelos gestores públicos municipais, em face da situação de emergência
em saúde pública em âmbitos internacional, nacional e estadual, declarada em 2020, é dever do Ministério Público Eleitoral a adoção de medidas
que induzam a cautela para que atos administrativos não venham a provocar desequilíbrio na isonomia entre os candidatos às eleições
municipais de 2020;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 78, da Portaria nº 01/2019, da PGR/PGE, o Procedimento Administrativo pode ser instaurado como
instrumento para viabilizar a consecução da atividade-fim do Ministério Público Eleitoral;
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL com o fito de acompanhar eventual distribuição gratuita à população
de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19) por
parte de agentes públicos, bem como o acompanhamento dos programas sociais em continuidade no ano de 2020 no município de
BURITI DOS LOPES e os procedimentos de dispensa de licitação pelo dito ente municipal em decorrência da situação de emergência
declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020.
Em completude, determina-se o seguinte:
01 - A autuação da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as
suas folhas, bem como o registro no Sistema SIMP e em livro próprio desta Promotoria de Justiça;
02 - A nomeação dos Assessores de Promotoria de Justiça FERNANDO SOBRINHO DE OLIVEIRA e GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA, para
secretariar este procedimento, como determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)A
03 - A remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para publicação deste ato no
Diário de Justiça Eletrônico;
03 - A comunicação da instauração deste Procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI, ao
Procurador Regional Eleitoral - PRE/PI e ao Coordenador do CACOP/MPPI para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
Expeça-se recomendação administrativa ao gestor público do município acerca da temática.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 06 de abril de 2020.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA ELEITORAL
PORTARIA Nº 02/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO DE CAXINGÓ
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua representante legal, titular da Promotoria Eleitoral da 33ª Zona - Buriti dos Lopes -, no uso de
suas atribuições legais e na forma como dispõem os art. 37, §1º e 127, da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93, Lei Federal
nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições), da Portaria PGR/PGE nº 01/2019 e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, 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, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em
30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº
188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO as determinações do Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para dispor
no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância nacional e tendo em vista a classificação da
situação mundial do novo Coronavírus como pandemia, instituindo o Comitê de Gestão de Crise;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 18.895, de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os
fins do art. 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), em razão da grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia da COVID - 19 e suas repercussões nas finanças públicas, dentre outras providências;
CONSIDERANDO que os Decretos Estaduais nº 18.901, de 19 de março de 2020 e 18.902, de 23 de março de 2020, intensificaram as medidas
de restrição previstas no Decreto nº 18.895, inclusive suspendendo o funcionamento de diversas atividades, estabelecimentos e prestação de
serviços no âmbito do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 003, de 19 de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, bem como dispõe sobre as medidas temporárias e urgentes a serem adotadas no âmbito do Município, inclusive com a
suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços, bem como as atividades da construção civil, considerados
não essenciais, para a prevenção e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que configura conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, sendo proibido, ainda, no
ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em casos de
calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, inciso IV, c/c art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020, com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 926/2020, acrescentou hipótese
de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a dispensa indevida do devido processo licitatório, nos termos dos art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92 e 89, da Lei nº
8.666/93, pode configurar improbidade administra que importa danos ao erário e crime de ação penal pública incondicionada, sujeito a pena de
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detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que a conduta de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita é tipificada como crime no art. 299,
do Código Eleitoral, sujeito a pena de reclusão de até 4(quatro) anos e pagamento de 5(cinco) a 15(quinze) dias-multa;
CONSIDERANDO que a conduta de utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda
ou aliciamento de eleitores também é tipificada como crime pelo Código Eleitoral (art. 334), sujeito a pena de detenção de 6(seis) meses a 1(um)
ano e cassação do registro se o responsável for candidato;
CONSIDERANDO que, até o presente momento, continua a manutenção do Calendário Eleitoral das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior
Eleitoral - TSE, inclusive, esclarecido, em sessão realizada no dia 19 de março de 2019, que, por está previsto na Lei das Eleições (Lei nº
9.504/97), não tem a Justiça Eleitoral competência para alterar o calendário eleitoral, tratando-se de matéria de competência reservada ao Poder
Legislativo;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica nº 01, de 01 de abril de 2020, da Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí, que estabelece
diretrizes para a atuação dos Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores
públicos, voltadas ao enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO que, buscando zelar pela lisura das medidas adotadas pelos gestores públicos municipais, em face da situação de emergência
em saúde pública em âmbitos internacional, nacional e estadual, declarada em 2020, é dever do Ministério Público Eleitoral a adoção de medidas
que induzam a cautela para que atos administrativos não venham a provocar desequilíbrio na isonomia entre os candidatos às eleições
municipais de 2020;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 78, da Portaria nº 01/2019, da PGR/PGE, o Procedimento Administrativo pode ser instaurado como
instrumento para viabilizar a consecução da atividade-fim do Ministério Público Eleitoral;
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL com o fito de acompanhar eventual distribuição gratuita à população
de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19) por
parte de agentes públicos, bem como o acompanhamento dos programas sociais em continuidade no ano de 2020 no município de
CAXINGÓ e os procedimentos de dispensa de licitação pelo dito Ente Municipal, em decorrência da situação de emergência declarada
após o surto do novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020.
Em completude, determina-se o seguinte:
01 - A autuação da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as
suas folhas, bem como o registro no Sistema SIMP e em livro próprio desta Promotoria de Justiça;
02 - A nomeação dos Assessores de Promotoria de Justiça FERNANDO SOBRINHO DE OLIVEIRA e GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA, para
secretariar este procedimento, como determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)A
03 - A remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para publicação deste ato no
Diário de Justiça Eletrônico;
03 - A comunicação da instauração deste Procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI, ao
Procurador Regional Eleitoral - PRE/PI e ao Coordenador do CACOP/MPPI para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
Expeça-se recomendação administrativa ao gestor público do município acerca da temática.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 06 de abril de 2020.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA ELEITORAL
PORTARIA Nº 03/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO DE CARAÚBAS DO PIAUÍ
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua representante legal, titular da Promotoria Eleitoral da 33ª Zona - Buriti dos Lopes -, no uso de
suas atribuições legais e na forma como dispõem os art. 37, §1º e 127, da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93, Lei Federal
nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições), da Portaria PGR/PGE nº 01/2019 e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, 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, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em
30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº
188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO as determinações do Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para dispor
no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância nacional e tendo em vista a classificação da
situação mundial do novo Coronavírus como pandemia, instituindo o Comitê de Gestão de Crise;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 18.895, de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os
fins do art. 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), em razão da grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia da COVID - 19 e suas repercussões nas finanças públicas, dentre outras providências;
CONSIDERANDO que os Decretos Estaduais nº 18.901, de 19 de março de 2020 e 18.902, de 23 de março de 2020, intensificaram as medidas
de restrição previstas no Decreto nº 18.895, inclusive suspendendo o funcionamento de diversas atividades, estabelecimentos e prestação de
serviços no âmbito do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO as disposições dos Decretos Municipal nº 006, de 16 de março de 2020 e nº009, de 16 de março de 2020, que
regulamentam a Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, bem como dispõe sobre as medidas temporárias e urgentes a serem
adotadas no âmbito do Município, inclusive com a suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços, bem
como as atividades da construção civil, considerados não essenciais, para a prevenção e enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
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CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que configura conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, sendo proibido, ainda, no
ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em casos de
calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, inciso IV, c/c art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020, com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 926/2020, acrescentou hipótese
de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a dispensa indevida do devido processo licitatório, nos termos dos art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92 e 89, da Lei nº
8.666/93, pode configurar improbidade administra que importa danos ao erário e crime de ação penal pública incondicionada, sujeito a pena de
detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que a conduta de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita é tipificada como crime no art. 299,
do Código Eleitoral, sujeito a pena de reclusão de até 4(quatro) anos e pagamento de 5(cinco) a 15(quinze) dias-multa;
CONSIDERANDO que a conduta de utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda
ou aliciamento de eleitores também é tipificada como crime pelo Código Eleitoral (art. 334), sujeito a pena de detenção de 6(seis) meses a 1(um)
ano e cassação do registro se o responsável for candidato;
CONSIDERANDO que, até o presente momento, continua a manutenção do Calendário Eleitoral das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior
Eleitoral - TSE, inclusive, esclarecido, em sessão realizada no dia 19 de março de 2019, que, por está previsto na Lei das Eleições (Lei nº
9.504/97), não tem a Justiça Eleitoral competência para alterar o calendário eleitoral, tratando-se de matéria de competência reservada ao Poder
Legislativo;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica nº 01, de 01 de abril de 2020, da Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí, que estabelece
diretrizes para a atuação dos Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores
públicos, voltadas ao enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO que, buscando zelar pela lisura das medidas adotadas pelos gestores públicos municipais, em face da situação de emergência
em saúde pública em âmbitos internacional, nacional e estadual, declarada em 2020, é dever do Ministério Público Eleitoral a adoção de medidas
que induzam a cautela para que atos administrativos não venham a provocar desequilíbrio na isonomia entre os candidatos às eleições
municipais de 2020;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 78, da Portaria nº 01/2019, da PGR/PGE, o Procedimento Administrativo pode ser instaurado como
instrumento para viabilizar a consecução da atividade-fim do Ministério Público Eleitoral;
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL com o fito de acompanhar eventual distribuição gratuita à população
de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19) por
parte de agentes públicos, bem como o acompanhamento dos programas sociais em continuidade no ano de 2020 no município de
CARAÚBAS DO PIAUÍ e os procedimentos de dispensa de licitação pelo dito Ente Municipal, em decorrência da situação de emergência
declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020.
Em completude, determina-se o seguinte:
01 - A autuação da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as
suas folhas, bem como o registro no Sistema SIMP e em livro próprio desta Promotoria de Justiça;
02 - A nomeação dos Assessores de Promotoria de Justiça FERNANDO SOBRINHO DE OLIVEIRA e GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA, para
secretariar este procedimento, como determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)A
03 - A remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para publicação deste ato no
Diário de Justiça Eletrônico;
03 - A comunicação da instauração deste Procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI, ao
Procurador Regional Eleitoral - PRE/PI e ao Coordenador do CACOP/MPPI para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
Expeça-se recomendação administrativa ao gestor público do município acerca da temática.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 06 de abril de 2020.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA ELEITORAL
PORTARIA Nº 04/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO DE BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua representante legal, titular da Promotoria Eleitoral da 33ª Zona - Buriti dos Lopes -, no uso de
suas atribuições legais e na forma como dispõem os art. 37, §1º e 127, da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93, Lei Federal
nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público),Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições), da Portaria PGR/PGE nº 01/2019 e demais
disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, por sua própria definição constitucional, 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, devendo zelar
pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela Constituição, promovendo as
medidas necessárias a sua garantia;
CONSIDERANDO que são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei,
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por
pessoa física ou jurídica de direito privado;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial da Saúde - OMS, em
30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº
188/GM/MF, de 3 de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO as determinações do Decreto Estadual nº 18.884, de 16 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979/2020, para dispor
no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância nacional e tendo em vista a classificação da
situação mundial do novo Coronavírus como pandemia, instituindo o Comitê de Gestão de Crise;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Estadual nº 18.895, de 19 de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública, para os
fins do art. 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF (Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000), em razão da grave crise de saúde
pública decorrente da pandemia da COVID - 19 e suas repercussões nas finanças públicas, dentre outras providências;
Página 119

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

CONSIDERANDO que os Decretos Estaduais nº 18.901, de 19 de março de 2020 e 18.902, de 23 de março de 2020, intensificaram as medidas
de restrição previstas no Decreto nº 18.895, inclusive suspendendo o funcionamento de diversas atividades, estabelecimentos e prestação de
serviços no âmbito do Estado do Piauí;
CONSIDERANDO as disposições do Decreto Municipal nº 020, de 17 de março de 2020, que regulamenta a Lei Federal nº 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, bem como dispõe sobre as medidas temporárias e urgentes a serem adotadas no âmbito do Município, inclusive com a
suspensão do funcionamento de todos os estabelecimentos comerciais e de serviços, bem como as atividades da construção civil, considerados
não essenciais, para a prevenção e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus
(COVID-19);
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que configura conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou
coligação, a distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, sendo proibido, ainda, no
ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em casos de
calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, inciso IV, c/c art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97);
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020, com as alterações promovidas pela Medida Provisória nº 926/2020, acrescentou hipótese
de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de
saúde pública de importância internacional do Coronavírus;
CONSIDERANDO que a dispensa indevida do devido processo licitatório, nos termos dos art. 10, inciso VIII, da Lei nº 8.429/92 e 89, da Lei nº
8.666/93, pode configurar improbidade administra que importa danos ao erário e crime de ação penal pública incondicionada, sujeito a pena de
detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que a conduta de dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra
vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita é tipificada como crime no art. 299,
do Código Eleitoral, sujeito a pena de reclusão de até 4(quatro) anos e pagamento de 5(cinco) a 15(quinze) dias-multa;
CONSIDERANDO que a conduta de utilizar organização comercial de vendas, distribuição de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda
ou aliciamento de eleitores também é tipificada como crime pelo Código Eleitoral (art. 334), sujeito a pena de detenção de 6(seis) meses a 1(um)
ano e cassação do registro se o responsável for candidato;
CONSIDERANDO que, até o presente momento, continua a manutenção do Calendário Eleitoral das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior
Eleitoral - TSE, inclusive, esclarecido, em sessão realizada no dia 19 de março de 2019, que, por está previsto na Lei das Eleições (Lei nº
9.504/97), não tem a Justiça Eleitoral competência para alterar o calendário eleitoral, tratando-se de matéria de competência reservada ao Poder
Legislativo;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica nº 01, de 01 de abril de 2020, da Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí, que estabelece
diretrizes para a atuação dos Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores
públicos, voltadas ao enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO que, buscando zelar pela lisura das medidas adotadas pelos gestores públicos municipais, em face da situação de emergência
em saúde pública em âmbitos internacional, nacional e estadual, declarada em 2020, é dever do Ministério Público Eleitoral a adoção de medidas
que induzam a cautela para que atos administrativos não venham a provocar desequilíbrio na isonomia entre os candidatos às eleições
municipais de 2020;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 78, da Portaria nº 01/2019, da PGR/PGE, o Procedimento Administrativo pode ser instaurado como
instrumento para viabilizar a consecução da atividade-fim do Ministério Público Eleitoral;
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL com o fito de acompanhar eventual distribuição gratuita à população
de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19) por
parte de agentes públicos, bem como o acompanhamento dos programas sociais em continuidade no ano de 2020 no município de
BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ e os procedimentos de dispensa de licitação pelo dito Ente Municipal, em decorrência da situação de
emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020.
Em completude, determina-se o seguinte:
01 - A autuação da presente Portaria juntamente com os documentos que originaram sua instauração, numerando-se e rubricando-se todas as
suas folhas, bem como o registro no Sistema SIMP e em livro próprio desta Promotoria de Justiça;
02 - A nomeação dos Assessores de Promotoria de Justiça FERNANDO SOBRINHO DE OLIVEIRA e GLEYCIANE SILVA DE OLIVEIRA, para
secretariar este procedimento, como determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23, do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)A
03 - A remessa desta portaria, por meio eletrônico, à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para publicação deste ato no
Diário de Justiça Eletrônico;
03 - A comunicação da instauração deste Procedimento ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Piauí - CSMP/MPPI, ao
Procurador Regional Eleitoral - PRE/PI e ao Coordenador do CACOP/MPPI para conhecimento, via e-mail institucional, devendo o envio ser
certificado nos autos;
Expeça-se recomendação administrativa ao gestor público do município acerca da temática.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Buriti dos Lopes (PI), 06 de abril de 2020.
BELA. FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA ELEITORAL
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 001/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos/políticos durante o período de pandemia pelo Coronavírus
Município: BURITI DOS LOPES
A Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os art. 37, §1º e 127, da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
Página 120

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa;
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RECOMENDA, com base nas disposições do art. 6°, inciso XX, da LC nº 75/93, ao PREFEITO, SECRETÁROS (AS) MUNICIPAIS,
VEREADORES (AS), SERVIDORES PÚBLICOS e demais Agentes que se enquadrem nessa definição do município de BURITI DOS LOPES:
01- Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios
durante todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de
fornecimento de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou
parcial de tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, §10, da
Lei das Eleições: calamidade, emergência e continuidade de programa social;
02- Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada
após o surto do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
2.1. Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da impessoalidade;
2.2. Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços,
valores ou benefícios;
2.3. Com comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a
distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios, para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem
como do controle de atos que eventualmente excedam os limites da legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos.
03- Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do
novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei nº13.979/2020, comunicação à Promotoria Eleitoral
expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a abertura do procedimento, além disso, deve disponibilizar, imediatamente,
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas no §3º do art. 8º, da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao que dispõe o §2º, do artigo 4º, da Lei nº 13.979/2020;
04- Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato normativo), se
estão em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em 2019, neste
caso não permitindo alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como incremento com
fins eleitorais;
05- Que não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente
vinculadas a candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios;
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06- Que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
07- Que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e
coligações, cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou
enaltecimento de candidato, pré-candidato ou partido.
RECOMENDA, outrossim, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que não dê prosseguimento e não coloque em votação no Plenário, no
presente ano de 2020, projetos de lei que permitam a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios a pessoas físicas ou jurídicas.
SALIENTA, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de 5.000 a
100.000 UFIR (R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97), além da inelegibilidade decorrente do
abuso de poder ou da conduta vedada (art. 1º, I, "d" e "j", da LC n. 64/90);
SOLICITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, seja informada a Promotoria Eleitoral, em cinco
dias, através do e-mail primeira.pj.buritidoslopes@mppi.mp.br:
01 - Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal,
neste caso informando:
1.1. Nome do programa;
1.2. Data da sua criação;
1.3. Instrumento normativo de sua criação;
1.4. Público alvo do programa;
1.5. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
1.6. Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
1.7. Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020.
02 - Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
2.1. Nome e endereço da entidade;
2.2. Nome do programa;
2.3. Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
2.4. Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
2.5. Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
2.6. Público alvo do programa;
2.7. Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
2.8. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
2.9. Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
01. Ao Prefeito, que deverá dar conhecimento desta Recomendação aos Secretários(as) Municipais e demais agentes públicos municipais;
02. A Presidente da Câmara Municipal, que deverá dar conhecimento desta Recomendação aos Vereadores e demais servidores daquela Casa;
03. Ao chefe do Cartório Eleitoral desta 33ª Zona, para ciência;
04. A Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do Estado;
05. A Assessoria de Imprensa do MPPI, para divulgação entre as principais mídias das quais o Ministério Público dispõe de acesso.
Buriti dos Lopes, 06 de abril de 2020.
BEL.ª FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA ELEITORAL
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 002/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 002/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos/políticos durante o período de pandemia pelo Coronavírus
Município: CAXINGÓ
A Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os art. 37, §1º e 127, da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei nº 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
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aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa;
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI nº 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RECOMENDA, com base nas disposições do art. 6°, inciso XX, da LC nº 75/93, ao PREFEITO, SECRETÁROS(AS) MUNICIPAIS,
VEREADORES(AS), SERVIDORES PÚBLICOS e demais Agentes que se enquadrem nessa definição do município de CAXINGÓ:
01- Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios
durante todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de
fornecimento de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou
parcial de tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, §10, da
Lei das Eleições: calamidade, emergência e continuidade de programa social;
02- Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da emergência declarada após o surto
do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
2.1. Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da impessoalidade;
2.2. Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços,
valores ou benefícios;
2.3. Com comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a
distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios, para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem
como do controle de atos que eventualmente excedam os limites da legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos.
03- Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do
novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei nº13.979/2020, comunicação à Promotoria Eleitoral
expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a abertura do procedimento, além disso, deve disponibilizar, imediatamente,
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas no §3º do art. 8º, da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao que dispõe o §2º, do artigo 4º, da Lei nº 13.979/2020;
04- Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato normativo), se
estão em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em 2019, neste
caso não permitindo alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como incremento com
fins eleitorais;
05- Que não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente
vinculadas a candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios;
06- Que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
07- Que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e
coligações, cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou
enaltecimento de candidato, pré-candidato ou partido.
RECOMENDA, outrossim, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que não dê prosseguimento e não coloque em votação no Plenário, no
presente ano de 2020, projetos de lei que permitam a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios a pessoas físicas ou jurídicas.
SALIENTA, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de 5.000 a
100.000 UFIR (R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97), além da inelegibilidade decorrente do
abuso de poder ou da conduta vedada (art. 1º, I, "d" e "j", da LC n. 64/90);
SOLICITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, seja informada a Promotoria Eleitoral, em cinco
dias, através do e-mail primeira.pj.buritidoslopes@mppi.mp.br:
01 - Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal,
neste caso informando:
1.1. Nome do programa;
1.2. Data da sua criação;
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1.3. Instrumento normativo de sua criação;
1.4. Público alvo do programa;
1.5. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
1.6. Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
1.7. Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020.
02 - Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
2.1. Nome e endereço da entidade;
2.2. Nome do programa;
2.3. Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
2.4. Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
2.5. Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
2.6. Público alvo do programa;
2.7. Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
2.8. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
2.9. Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
01. Ao Prefeito, que deverá dar conhecimento desta Recomendação aos Secretários(as) Municipais e demais agentes públicos municipais;
02. AO Presidente da Câmara Municipal, que deverá dar conhecimento desta Recomendação aos Vereadores e demais servidores daquela
Casa;
03. Ao chefe do Cartório Eleitoral desta 33ª Zona, para ciência;
04. A Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do Estado;
05. A Assessoria de Imprensa do MPPI, para divulgação entre as principais mídias das quais o Ministério Público dispõe de acesso.
Buriti dos Lopes, 06 de abril de 2020.
BEL.ª FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA ELEITORAL
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 003/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 003/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos/políticos durante o período de pandemia pelo Coronavírus
Município: CARAÚBAS DO PIAUÍ
A Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os art. 37, §1º e 127, da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei nº 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa;
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
Página 124

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI nº 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RECOMENDA, com base nas disposições do art. 6°, inciso XX, da LC nº 75/93, ao PREFEITO, SECRETÁROS(AS) MUNICIPAIS,
VEREADORES(AS), SERVIDORES PÚBLICOS e demais Agentes que se enquadrem nessa definição do município de CARAÚBAS DO PIAUÍ:
01- Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios
durante todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de
fornecimento de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou
parcial de tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, §10, da
Lei das Eleições: calamidade, emergência e continuidade de programa social;
02- Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da emergência declarada após o surto
do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
2.1. Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da impessoalidade;
2.2. Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços,
valores ou benefícios;
2.3. Com comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a
distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios, para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem
como do controle de atos que eventualmente excedam os limites da legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos.
03- Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do
novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei nº13.979/2020, comunicação à Promotoria Eleitoral
expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a abertura do procedimento, além disso, deve disponibilizar, imediatamente,
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas no §3º do art. 8º, da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao que dispõe o §2º, do artigo 4º, da Lei nº 13.979/2020;
04- Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato normativo), se
estão em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em 2019, neste
caso não permitindo alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como incremento com
fins eleitorais;
05- Que não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente
vinculadas a candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios;
06- Que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
07- Que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e
coligações, cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou
enaltecimento de candidato, pré-candidato ou partido.
RECOMENDA, outrossim, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que não dê prosseguimento e não coloque em votação no Plenário, no
presente ano de 2020, projetos de lei que permitam a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios a pessoas físicas ou jurídicas.
SALIENTA, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de 5.000 a
100.000 UFIR (R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97), além da inelegibilidade decorrente do
abuso de poder ou da conduta vedada (art. 1º, I, "d" e "j", da LC n. 64/90);
SOLICITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, seja informada a Promotoria Eleitoral, em cinco
dias, através do e-mail primeira.pj.buritidoslopes@mppi.mp.br:
01 - Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal,
neste caso informando:
1.1. Nome do programa;
1.2. Data da sua criação;
1.3. Instrumento normativo de sua criação;
1.4. Público alvo do programa;
1.5. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
1.6. Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
1.7. Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020.
02 - Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
2.1. Nome e endereço da entidade;
2.2. Nome do programa;
2.3. Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
2.4. Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
2.5. Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
2.6. Público alvo do programa;
2.7. Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
2.8. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
2.9. Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
01. Ao Prefeito, que deverá dar conhecimento desta Recomendação aos Secretários(as) Municipais e demais agentes públicos municipais;
02. AO Presidente da Câmara Municipal, que deverá dar conhecimento desta Recomendação aos Vereadores e demais servidores daquela
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Casa;
03. Ao chefe do Cartório Eleitoral desta 33ª Zona, para ciência;
04. A Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do Estado;
05. A Assessoria de Imprensa do MPPI, para divulgação entre as principais mídias das quais o Ministério Público dispõe de acesso.
Buriti dos Lopes, 06 de abril de 2020.
BEL.ª FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA ELEITORAL
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 004/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 004/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos/políticos durante o período de pandemia pelo Coronavírus
Município: BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ
A Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os art. 37, §1º e 127, da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei nº 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa;
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI nº 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RECOMENDA, com base nas disposições do art. 6°, inciso XX, da LC nº 75/93, ao PREFEITO, SECRETÁROS(AS) MUNICIPAIS,
VEREADORES(AS), SERVIDORES PÚBLICOS e demais Agentes que se enquadrem nessa definição do município de BOM PRINCÍPIO DO
PIAUÍ:
01- Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios
durante todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de
fornecimento de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou
Página 126

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

parcial de tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, §10, da
Lei das Eleições: calamidade, emergência e continuidade de programa social;
02- Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da emergência declarada após o surto
do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
2.1. Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da impessoalidade;
2.2. Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços,
valores ou benefícios;
2.3. Com comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a
distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios, para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem
como do controle de atos que eventualmente excedam os limites da legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos.
03- Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do
novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei nº13.979/2020, comunicação à Promotoria Eleitoral
expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a abertura do procedimento, além disso, deve disponibilizar, imediatamente,
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas no §3º do art. 8º, da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao que dispõe o §2º, do artigo 4º, da Lei nº 13.979/2020;
04- Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato normativo), se
estão em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em 2019, neste
caso não permitindo alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como incremento com
fins eleitorais;
05- Que não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente
vinculadas a candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios;
06- Que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
07- Que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e
coligações, cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou
enaltecimento de candidato, pré-candidato ou partido.
RECOMENDA, outrossim, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que não dê prosseguimento e não coloque em votação no Plenário, no
presente ano de 2020, projetos de lei que permitam a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios a pessoas físicas ou jurídicas.
SALIENTA, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de 5.000 a
100.000 UFIR (R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais)
e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97), além da inelegibilidade decorrente do
abuso de poder ou da conduta vedada (art. 1º, I, "d" e "j", da LC n. 64/90);
SOLICITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, §10, da Lei nº 9.504/97, seja informada a Promotoria Eleitoral, em cinco
dias, através do e-mail primeira.pj.buritidoslopes@mppi.mp.br:
01 - Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal,
neste caso informando:
1.1. Nome do programa;
1.2. Data da sua criação;
1.3. Instrumento normativo de sua criação;
1.4. Público alvo do programa;
1.5. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
1.6. Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
1.7. Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020.
02 - Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
2.1. Nome e endereço da entidade;
2.2. Nome do programa;
2.3. Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
2.4. Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
2.5. Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
2.6. Público alvo do programa;
2.7. Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
2.8. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
2.9. Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
01. Ao Prefeito, que deverá dar conhecimento desta Recomendação aos Secretários(as) Municipais e demais agentes públicos municipais;
02. AO Presidente da Câmara Municipal, que deverá dar conhecimento desta Recomendação aos Vereadores e demais servidores daquela
Casa;
03. Ao chefe do Cartório Eleitoral desta 33ª Zona, para ciência;
04. A Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do Estado;
05. A Assessoria de Imprensa do MPPI, para divulgação entre as principais mídias das quais o Ministério Público dispõe de acesso.
Buriti dos Lopes, 06 de abril de 2020.
BEL.ª FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA
PROMOTORA DE JUSTIÇA ELEITORAL

7.5. 71ª ZONA ELEITORAL - CAPITÃO DE CAMPOS-PI11153
PORTARIA ELEITORAL Nº 01/2020
A Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º, e 127
da Constituição Federal; Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), bem assim o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal nº. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
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CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10, da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo.
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL - PPE Nº 01/2020, com o fito de acompanhar eventual distribuição
gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o surto do novo
coronavírus (COVID-19) por parte de agentes públicos, bem assim o acompanhamento dos programas sociais em continuidade no ano
de 2020 nos municípios de Capitão de Campos, Cocal de Telha e Boqueirão do Piauí e os procedimentos de dispensa de licitação pelos
ditos entes municipais em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19), nos termos
da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei nº 13.979/2020.
Em completude, determina-se o registro e autuação da presente portaria, a publicação deste ato nos Diários de Justiça Eletrônico do TRE/PI, do
MPPI e Diário dos Municípios e a comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí, bem
assim ao Exmo. Sr. Coordenador do CACOP/MPPI.
Expeça-se recomendação administrativa aos agentes públicos dos municípios que compõem a Zona Eleitoral acerca da temática.
Nomeia-se o Assessor de Promotoria de Justiça Jhônatha Magalhães Silva, para secretariar este Procedimento, como determina o art. 4º, inciso
V, da Resolução nº 23 do CNMP.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Capitão de Campos, 06 de abril de 2020.
(assinado digitalmente)
Karla Daniela Furtado Maia Carvalho
Promotora de Justiça
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2020
PROCEDIMENTO PREPARATÓRIO ELEITORAL - PPE Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos/políticos durante o período de pandemia pelo coronavírus.
A Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, especialmente ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX, da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), bem assim o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
Página 128

Diário Eletrônico do MPPI
ANO IV - Nº 611 Disponibilização: Terça-feira, 7 de Abril de 2020 Publicação: Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput, da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c art. 73, §10, da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a Lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição
de mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si
ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa;
CONSIDERANDO que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à
inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RECOMENDA (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) a todos os agentes públicos (Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores, servidores públicos
e demais agentes que se enquadrem nessa definição) dos municípios de Capitão de Campos, Cocal de Telha e Boqueirão do Piauí
integrantes desta 71ª Zona eleitoral:
1) Não distribuam nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios durante
todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de fornecimento
de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou parcial de
tributos, dentre outros, salvo se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, § 10, da Lei das
Eleições: calamidade, emergência e continuidade de programa social;
2) Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada
após o surto do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
2.1. Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da impessoalidade;
2.2. Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços,
valores ou benefícios;
2.3. Com comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a
distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios, para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem
assim do controle de atos que eventualmente excedam os limites da legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos.
3) Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto
do novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020, deve ser feita comunicação à
Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a abertura do procedimento. Também deve
disponibilizar, imediatamente, em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas no § 3º do
art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao que dispõe o §2º, do artigo 4º, da Lei n.
13.979/2020;
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4) No caso de existirem programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato
normativo) e se estão em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em
2019. Neste caso, não será permitida alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como
incremento com fins eleitorais;
5) Não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente vinculadas a
candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios;
6) Não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
7) Não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e coligações,
cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou enaltecimento de
candidato, pré-candidato ou partido;
SALIENTA, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de 5.000 a
100.000 UFIR (R$ 5.320,50 [cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos] a R$ 106.410,00 [cento e seis mil, quatrocentos e dez reais])
e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97), além da inelegibilidade decorrente do
abuso de poder ou da conduta vedada (art. 1º, I, "d" e "j", da LC n. 64/90);
SOLICITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, informarem à Promotoria Eleitoral pelo e-mail
(pj.capitaodecampos@mppi.mp.br), em dez dias:
1) Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal, neste
caso informando:
1.1. Nome do programa;
1.2. Data da sua criação;
1.3. Instrumento normativo de sua criação;
1.4. Público alvo do programa;
1.5. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
1.6. Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
1.7. Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020.
2) Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
2.1. Nome e endereço da entidade;
2.2. Nome do programa;
2.3. Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
2.4. Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
2.5. Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
2.6. Público alvo do programa;
2.7. Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
2.8. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
3. Ficam os destinatários da recomendação advertidos dos seguintes efeitos dela advindos:
a) tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado;
b) caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade, por ação ou omissão, para viabilizar futuras responsabilizações em ações eleitorais,
cíveis ou criminais;
c) fixa-se o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento, para que os destinatários manifestem-se sobre o acatamento da presente
recomendação, devendo encaminhar ao Promotor Eleitoral da 71ª Zona Eleitoral pelo e-mail (pj.capitaodecampos@mppi.mp.br) as
providências tomadas e a documentação hábil a provar o fiel cumprimento.
Em completude, determina-se a publicação deste ato nos Diários de Justiça Eletrônico do TRE/PI, do MPPI e Diário dos Municípios e a
comunicação ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí, ao Exmo. Sr. Coordenador do CACOP/MPPI e ao Cartório Eleitoral da 71ª
Zona Eleitoral.
Encaminhe-se a Recomendação através dos endereços oficiais eletrônicos dos destinatários.
Também sejam encaminhadas cópias à Assessoria de Imprensa do MPPI, para divulgação e à Secretaria Geral do MPPI, para fins de publicação.
Capitão de Campos, 06 de abril de 2020.
(assinado digitalmente)
Karla Daniela Furtado Maia Carvalho
Promotora de Justiça

7.6. 1ª ZONA ELEITORAL - TERESINA-PI11158
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
1a PROMOTORIA ELEITORAL DE TERESINA-PI
_____________________________________________________________________
PORTARIA Nº 01 /2020
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, por sua representante legal junto a 1a ZONA ELEITORAL DE TERESINA-PI, com atribuição sobre o
município de Teresina-PI, no exercício das atribuições previstas nos arts. 37, § 1º e 127 da Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº
75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições
legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que em data de 04 de março de 2020, às 11:24 hs, a 1a Promotoria Eleitoral de Teresina-PI recebeu através de WhatsApp do
número de chamada do Exmº. Sr. Procurador Regional Eleitoral do Estado do Piauí, áudio contendo informações de uma denúncia
encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, narrada por um cidadão de nome FRANCISCO, que trabalha com Maria de Fátima e
seu José Carlos, que na localidade, SANTA LUZ DE BAIXO, extrema com a Laguna, Teresina-PI, estrada de União, a Associação de Moradores
da localidade através de seu presidente de nome MIRANDA, comunicou que a partir de 14:00 hs do dia 04 de março de 2020 na sede da
Associação de Moradores os moradores da localidade devem comparecer para realizar CADASTRO PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO
SOCIAL que o Governo Federal concederá as pessoas em situação econômica de desemprego;
CONSIDERANDO que as noticias veiculadas nos Sites Governamentais são de que esse cadastro só iniciaria dia a partir de 07 de março de
2020 através de links e Apps que o Governo Federal fornecerá;
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Teresina-PI em seu Site Governamental não publicou nenhuma chamada através de Associação
de Moradores para referido cadastro;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
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CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si
ou para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda
que a oferta não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao
que dispõe o §2º, do artigo 4º, da Lei eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios;
RESOLVE instaurar Procedimento Preparatório Eleitoral - PPE, para apurar o fato acima descrito determinando:
(a) seja oficiado o Ilmo. Sr. Delegado de Policia Federal para realizar Diligência Prévia com máxima urgência no dia 04 de março de 2020, por
volta de 14: 00 hs, na localidade SANTA LUZ DE BAIXO, extrema com a Laguna, Teresina-PI, estrada de União, junto a a Associação de
Moradores da localidade através de seu presidente de nome MIRANDA, para constatar a ocorrência de qualquer fato que denote abuso do poder
econômico ou crime eleitoral, de tudo lavrando relatório de missão e encaminhando ao Ministério Público Eleitoral através do e-mail
marlete@mppi.mp.br.
b) comunique-se ao Exmº. Sr. Procurador Eleitoral sobre a instauração do Presente Procedimento e as providências adotadas.
Autue-se. Publique-se. Cumpra-se.
Teresina(PI) 04 de março de 2020.
Marlete Maria da Rocha Cipriano
Promotor(a) Eleitoral da 1ª ZE
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL NO ESTADO DO PIAUÍ
PROMOTORIA ELEITORAL DA 1ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA-PI
PORTARIA ELEITORAL Nº 002/2020 - PROMOTORIA ELEITORAL DA 1ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA/PI
A Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
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candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RESOLVE instaurar PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL com o fito de acompanhar eventual distribuição gratuita à população
de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada após o surto do novo coronavírus (COVID-19) por
parte de agentes públicos, bem como o acompanhamento dos programas sociais em continuidade no ano de 2020 no município de
Teresina-PI e os procedimentos de dispensa de licitação pelos dito ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada
após o surto do novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020.
Em completude, determina-se o registro e autuação da presente portaria, a publicação deste ato no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/PI e a
comunicação da instauração deste Procedimento ao Exmo. Sr. Dr. Procurador Regional Eleitoral no Piauí, bem como ao Exmo. Sr. Coordenador
do CACOP/MPPI.
Expeça-se recomendação administrativa aos agentes públicos do município de Teresina-PI que compõem a Zona Eleitoral acerca da temática.
Nomeia-se as Assessoras de Promotoria de Justiça Suzanne Gomes Veloso e Isabela Martins Pereira para secretariarem este Procedimento,
como determina o art. 4º, inciso V, da Resolução nº 23 do CNMP.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Teresina(PI), 06 de abril de 2020.
MARLETE MARIA DA ROCHA CIPRIANO
Promotora Eleitoral - 1ª Promotoria Eleitoral de Teresina-PI
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
PROMOTORIA ELEITORAL DA 1ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA-PI
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 001/2020 - 1ª PROMOTORIA ELEITORAL DE TERESINA/PI
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 001/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos/políticos durante o período de pandemia pelo coronavírus.
O Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
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intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RECOMENDA (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) a todos os agentes públicos (Prefeitos, Secretários Municipais, Vereadores, servidores
públicos e demais agentes que se enquadrem nessa definição) DO MUNICÍPIO DE TERESINA-PI, ENTES MUNICIPAIS QUE
ABRANGIDOS PELA 1ª ZONA ELEITORAL DE TERESINA/PI:
1) Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios
durante todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de
fornecimento de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou
parcial de tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, § 10, da
Lei das Eleições: calamidade, emergência e continuidade de programa social;
2) Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada
após o surto do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
2.1. Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da impessoalidade.
2.2. Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços,
valores ou benefícios;
2.3. Com comunicação à 1a Promotoria Eleitoral de Teresina-PI através de e-mail institucional marlete@mppi.mp.br expedidora da
presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios,
para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem como do controle de atos que eventualmente excedam os limites da
legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos.
3) Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do
novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020, comunicação à Promotoria Eleitoral
expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a abertura do procedimento, além disso, deve disponibilizar, imediatamente,
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao que dispõe o §2º, do artigo 4º, da Lei n. 13.979/2020;
4) Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato normativo), se
estão em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em 2019, neste
caso não permitindo alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como incremento com
fins eleitorais;
5) Que não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente vinculadas
a candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios;
6) Que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
7) Que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e
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coligações, cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou
enaltecimento de candidato, pré-candidato ou partido;
RECOMENDA, outrossim, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal que não dê prosseguimento e não coloque em votação no Plenário, no
presente ano de 2020, projetos de lei que permitam a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios a pessoas físicas ou jurídicas.
SALIENTA, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de 5.000 a
100.000 UFIR (R$ 5.320,50 [cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos] a R$ 106.410,00 [cento e seis mil, quatrocentos e dez reais])
e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97), além da inelegibilidade decorrente do
abuso de poder ou da conduta vedada (art. 1º, I, "d" e "j", da LC n. 64/90);
SOLICITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, informarem à Promotoria Eleitoral, em cinco dias,
através do e-mail marlete@mppi.mp.br
1) Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal, neste
caso informando:
1.1) Nome do programa;
1.2) Data da sua criação;
1.3) Instrumento normativo de sua criação;
1.4) Público alvo do programa;
1.5) Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
1.6) Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
1.7) Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020.
2) Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
2.1) Nome e endereço da entidade;
2.2) Nome do programa;
2.3) Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
2.4) Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
2.5) Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
2.6) Público alvo do programa;
2.7) Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
2.8) Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
2.9) Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
01. Ao Cartório Eleitoral desta urbe, para ciência;
02. Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do Estado;
03. Assessoria de Imprensa do MPPI, para divulgação entre as principais mídias das quais o Ministério Público dispõe de acesso.
É a recomendação.
Cumpra-se.
Teresina(PI) 06 de Abril de 2020.
Marlete Maria da Rocha Cipriano
Promotora Eleitoral - 1ª Zona Eleitoral Teresina-PI

7.7. 27ª ZONA ELEITORAL - LUZILÂNDIA-PI11165
PORTARIA Nº 01/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2020/MPE27ªZE-PI
Objeto: Fiscalização de medidas visando à abstenção por agentes públicos/políticos do Município de Luzilândia, Joca Marques e Madeiro, em
não permitir ou distribuir, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios durante todo o ano de 2020, em
razão da situação de emergência em saúde pública decorrente da pandemia de Coronavírus.
O MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, através da Promotoria Eleitoral da 27ª Zona Eleitoral - Luzilândia/PI, por seu presentante ministerial
infra-assinado, no exercício de suas atribuições legais e, em especial,
CONSIDERANDO que, em 30.01.2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da doença causada pelo Coronavírus
(COVID-19) constitui Emergência de Saúde Pública de importância Internacional (ESPII);
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de
pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano, e que em sessão de 19 de março de 2019 esclareceu que o calendário das
eleições municipais está previsto na Lei das Eleições;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
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CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), repitase, confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano
e esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RESOLVE, no exercício de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no art. 8°, inciso II da Resolução n° 174/2017 e art.78 e
seguintes da Portaria PGR/PGE n. 01/2019, INSTAURAR Procedimento Administrativo Eleitoral a fim de adotar medidas visando à abstenção
por agentes públicos/políticos do Município de Luzilândia, Joca Marques e Madeiro, em não permitir ou distribuir, a quem quer que
seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios durante todo o ano de 2020, em razão da situação de emergência em
saúde pública decorrente da pandemia de Coronavírus, determinando as seguintes diligências:
Autuação da presente Portaria em registo próprio, com devida movimentação no Sistema Integrado do Ministério Público -SIMP;
Expeça-se Recomendação ao PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA/PI, JOCA MARQUES e MADEIRO, representados por
seus respectivos prefeitos, Ronaldo de Sousa Azevedo, Edilberto Aguiar Marques Filho e José Cassimiro de Araújo Neto, bem como a
todos os demais agentes públicos (Secretários Municipais, Vereadores, servidores públicos e demais agentes que se enquadrem nessa
definição); Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou
benefícios durante todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias,
quitação de contas de fornecimento de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para
instalação de empresas, isenção total ou parcial de tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de
exceção previstas no mencionado art. 73, § 10, da Lei das Eleições: calamidade, emergência e continuidade de programa social;
Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada
após o surto do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da impessoalidade.
Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços, valores
ou benefícios;
ENCAMINHE-SE cópia desta Portaria à Procuradoria Regional Eleitoral do Piauí, através do endereço eletrônico prpimpeleitoral@mpf.mp.br,
para ciência e registros, bem como ao CACOP;
ENCAMINHE-SE cópia desta Portaria à Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do
Estado;
Nomeio o Assessor de Promotoria Felipe da Costa de Souza, lotado na Promotoria de Justiça de Luzilândia/PI, para secretariar no presente feito.
Cumpra-se.
Publique-se.
Registre-se.
Luzilândia (PI), 03 de abril de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor Eleitoral
RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 01/2020
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ELEITORAL Nº 01/2020
Assunto: Recomendação aos agentes públicos/políticos durante o período de pandemia pelo corona vírus.
O Representante do Ministério Público Eleitoral nesta zona, no uso de suas atribuições legais e na forma como dispõem os arts. 37, § 1º e 127 da
Constituição Federal, Lei Complementar Federal nº 75/93; Lei Federal nº 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público); Lei Federal nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e demais disposições legais aplicáveis à espécie, e;
CONSIDERANDO ser atribuição legal do Ministério Público expedir recomendações visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância
pública, bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover (art. 6º, inciso XX da LC 75/93);
CONSIDERANDO que incumbe ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica e do regime democrático (art. 127 da CF/88), como também o
acompanhamento de todas as fases do processo eleitoral (art. 72 da Lei Complementar Federal n. 75/93);
CONSIDERANDO que a democracia pressupõe liberdade e autonomia do eleitor na escolha de seus candidatos;
CONSIDERANDO que o abuso do poder econômico e do poder político, como também o uso indevido dos veículos e meios de comunicação
social constituem expedientes que atentam contra a isonomia de oportunidades dos candidatos e contra a liberdade de escolha dos eleitores,
afetando a normalidade e a legitimidade das eleições;
CONSIDERANDO que a Constituição Federal de 1988 consagra o princípio da impessoalidade para Administração Pública Direta e Indireta de
qualquer dos Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 37, caput da CF/88);
CONSIDERANDO que representa conduta vedada a agentes públicos fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público, ficando proibida
ainda, no ano em que se realizar a eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, estado de emergência ou de programas sociais já em execução (art. 73, IV c/c/ art. 73, §10. da Lei 9.504/97);
CONSIDERANDO ainda que o art. 73, § 11, da Lei n. 9.504/97, veda, em ano de eleições, a execução de programas sociais governamentais por
intermédio (mediante subvenção, termo de cooperação técnica, convênio, dentre outras formas) de entidades nominalmente vinculadas a
candidatos ou por estes mantidas;
CONSIDERANDO que a Portaria 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, declarou Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) decorrente de Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV), conforme Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto n.º 18.884, de 16 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que regulamentou a lei nº
13.979, de 06 de fevereiro de 2020, para dispor no âmbito do Estado do Piauí, sobre as medidas de emergência de saúde pública de importância
internacional e tendo em vista a classificação da situação mundial do novo coronavírus como pandemia, institui o Comitê de Gestão de Crise, e
dá outras providências;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 18.895, de 19 de março de 2020, do Poder Executivo do Estado do Piauí, que declarou estado de
calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da Covid 19, e suas repercussões nas finanças públicas;
CONSIDERANDO que a Medida Provisória nº 926/2020 alterou o texto da Lei 13.979/2020 e acrescentou hipótese de dispensa de licitação para
aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus;
CONSIDERANDO que os casos de calamidade pública e de estado de emergência, que autorizam a exceção permissiva da concessão do
benefício, devem ser caracterizados por critérios objetivos e resultar de decisão expressa da autoridade competente;
CONSIDERANDO que neste ano de 2020 não podem ser criados programas sociais de auxílio à população, mas apenas mantidos os que já
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objeto de execução orçamentária desde pelo menos 2019;
CONSIDERANDO que a execução orçamentária em 2019 pressupõe previsão na respectiva LOA (lei do orçamento anual) votada e sancionada
em 2018 ou em lei posterior de suplementação orçamentária e que esta última integra o orçamento anual desde que os novos recursos nela
previstos resultem de anulação de rubricas ou excesso de arrecadação;
CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público Eleitoral o acompanhamento da execução financeira e administrativa dos programas
sociais mantidos em ano de eleição;
CONSIDERANDO que constituem crimes previstos no artigo 334 do Código Eleitoral, utilizar organização comercial de vendas, distribuição de
mercadorias, prêmios e sorteios para propaganda ou aliciamento de eleitores, com pena de detenção de seis meses a um ano e cassação do
registro se o responsável for candidato; bem como no artigo Art. 299 do Código Eleitoral, dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber, para si ou
para outrem, dinheiro, dádiva, ou qualquer outra vantagem, para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta
não seja aceita, com pena de reclusão até quatro anos e pagamento de cinco a quinze dias-multa.
CONSIDERANDO ainda que dispensar licitação fora das hipóteses legais ou ainda, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa
ou à inexigibilidade é crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93, que comina pena de detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa;
CONSIDERANDO que o Ministério Público, na defesa do regime democrático e da lisura do pleito, prefere atuar preventivamente, contribuindo
para que se evitem os atos viciosos das eleições - como os aqui indicados - e se produzam resultados eleitorais legítimos;
CONSIDERANDO que a recomendação do Ministério Público é instrumento de orientação que visa a antecipar-se ao cometimento do ilícito e a
evitar a imposição de sanções, muitas vezes graves e com repercussões importantes na candidatura;
CONSIDERANDO a Orientação Técnica do Procurador Regional Eleitoral PRE/PI n.º 01/2020 que estabelece diretrizes para a atuação dos
Promotores Eleitorais do Estado do Piauí na fiscalização da legalidade eleitoral das medidas adotadas, por gestores públicos, voltadas ao
enfrentamento da situação de emergência e de calamidade pública decorrente da pandemia do Covid-19 (Coronavírus);
CONSIDERANDO, até o presente momento, a manutenção do Calendário das eleições de 2020, tendo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
confirmado a data de 4 de abril próximo como limite para a filiação partidária de pretensos candidatos às eleições municipais do corrente ano e
esclarecido, em sessão de 19 de março de 2019, que, dado que o calendário das eleições municipais está previsto na Lei das Eleições
(9.504/1997), a Justiça Eleitoral não tem competência para alterá-lo, inclusive no que diz respeito ao prazo para filiação partidária, tratando-se de
matéria de competência reservada ao Poder Legislativo;
RESOLVE:
RECOMENDAR (art. 6°, XX, da LC nº 75/93) ao PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE LUZILÂNDIA/PI, JOCA MARQUES e MADEIRO,
representados por seus respectivos prefeitos, Ronaldo de Sousa Azevedo, Edilberto Aguiar Marques Filho e José Cassimiro de Araújo
Neto, bem como a todos os demais agentes públicos (Secretários Municipais, Vereadores, servidores públicos e demais agentes que se
enquadrem nessa definição):
1) Que não distribuam e nem permitam a distribuição, a quem quer que seja, pessoas físicas ou jurídicas, de bens, valores ou benefícios
durante todo o ano de 2020, como doação de gêneros alimentícios, materiais de construção, passagens rodoviárias, quitação de contas de
fornecimento de água e/ou energia elétrica, doação ou concessão de direito real de uso de imóveis para instalação de empresas, isenção total ou
parcial de tributos, dentre outros, salvo se se encontrarem diante de alguma das hipóteses de exceção previstas no mencionado art. 73, § 10, da
Lei das Eleições: calamidade, emergência e continuidade de programa social;
2) Caso haja a distribuição gratuita à população de bens, serviços, valores ou benefícios, diante da situação de emergência declarada
após o surto do novo coronavírus (COVID-19), seja feita do seguinte modo:
2.1. Com prévia fixação de critérios objetivos (quantidade de pessoas a serem beneficiadas, renda familiar de referência para a concessão do
benefício, condições pessoais ou familiares para a concessão, dentre outros) e estrita observância do princípio constitucional da impessoalidade.
2.2. Sendo vedado o uso promocional em favor de agente público, candidato, partido ou coligação, da distribuição gratuita de bens, serviços,
valores ou benefícios;
2.3. Com comunicação à Promotoria Eleitoral expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a execução ou a
distribuição gratuita de bens, serviços, valores ou benefícios, para fins de acompanhamento da execução financeira e administrativa, bem
como do controle de atos que eventualmente excedam os limites da legalidade e afetem a isonomia entre os candidatos.
3) Caso seja realizada dispensa de licitação por esse Ente municipal em decorrência da situação de emergência declarada após o surto do
novo coronavírus (COVID-19), nos termos da Medida Provisória nº 926/2020 e da Lei 13.979/2020, comunicação à Promotoria Eleitoral
expedidora da presente recomendação, no prazo de cinco dias após a abertura do procedimento, além disso, deve disponibilizar, imediatamente,
em sítio oficial específico na rede mundial de computadores (internet), além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18
de novembro de 2011, o nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e o respectivo
processo de contratação ou aquisição, em estrita observância ao que dispõe o §2º, do artigo 4º, da Lei n. 13.979/2020
4) Que, havendo programas sociais em continuidade no ano de 2020, verifiquem se eles foram instituídos em lei (ou outro ato normativo), se
estão em execução orçamentária desde pelo menos 2019, ou seja, se eles integraram a LOA aprovada em 2018 e executada em 2019, neste
caso não permitindo alterações e incrementos substanciais que possam ser entendidos como um novo programa social ou como incremento com
fins eleitorais;
5) Que não efetuem e suspendam, se for o caso, o repasse de recursos materiais, financeiros ou humanos a entidades nominalmente vinculadas
a candidatos, ou pré-candidatos, ou por eles mantidas, que executem programas de distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios;
6) Que não permitam a continuidade de programas sociais da administração municipal que proporcionem, mesmo que dissimuladamente, a
promoção de filiados, pré-candidatos e candidatos às eleições de 2020, valendo-se, por exemplo, da afirmação de que o programa social é
sua iniciativa, ou que sua continuidade depende do resultado da eleição, ou da entrega, junto ao benefício distribuído, de material de campanha
ou de partido;
7) Que não permitam o uso dos programas sociais mantidos pela administração municipal para a promoção de candidatos, partidos e
coligações, cuidando de orientar os servidores públicos incumbidos da sua execução quanto à vedação de qualquer propaganda ou
enaltecimento de candidato, pré-candidato ou partido;
RECOMENDA, outrossim, aos Srs. Presidentes das Câmaras Municipais que não deem prosseguimento e não coloque em votação no Plenário,
no presente ano de 2020, projetos de lei que permitam a distribuição gratuita de bens, valores e benefícios a pessoas físicas ou jurídicas.
SALIENTA-SE, por oportuno, que a inobservância das mencionadas vedações sujeita o infrator, agente público ou não, à pena pecuniária de
5.000 a 100.000 UFIR (R$ 5.320,50 [cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos] a R$ 106.410,00 [cento e seis mil, quatrocentos e dez
reais]) e à cassação do registro ou do diploma do candidato beneficiado (art. 73, §§ 4º e 5º, da Lei n. 9.504/97), além da inelegibilidade
decorrente do abuso de poder ou da conduta vedada (art. 1º, I, "d" e "j", da LC n. 64/90);
SOLICITA, para efeito do acompanhamento a que se refere o art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/97, informarem à Promotoria Eleitoral, em cinco dias:
1) Os programas sociais mantidos em 2020, inclusive os que resultam de parceria financeira com os governos estadual e federal, neste
caso informando:
1.1. Nome do programa;
1.2. Data da sua criação;
1.3. Instrumento normativo de sua criação;
1.4. Público alvo do programa;
1.5. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
1.6. Por ano, quantas pessoas ou famílias vem sendo beneficiadas, desde a sua criação;
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1.7. Rubrica orçamentária que sustenta o programa nos anos de 2019 e 2020.
2) Os programas sociais que estão sendo executados por entidades não governamentais com recursos públicos, informando:
2.1. Nome e endereço da entidade;
2.2. Nome do programa;
2.3. Data a partir da qual o Município passou a destinar recursos para a entidade;
2.4. Rubrica orçamentária que sustenta a destinação de recursos à entidade nos anos de 2019 e 2020;
2.5. Valor anualmente destinado à entidade, desde o início da parceria;
2.6. Público alvo do programa;
2.7. Número de pessoas/famílias beneficiadas pela entidade, anualmente, desde o início da parceria;
2.8. Espécie de bens, valores ou benefícios distribuídos;
2.9. Declaração de existência, ou não, de agente político ou pré-candidato vinculado nominalmente ou mantenedor da entidade.
Da presente RECOMENDAÇÃO, sejam remetidas cópias aos seguintes órgãos/autoridades:
01. Ao Cartório Eleitoral desta urbe, para ciência;
02. Secretaria Geral do Ministério Público do Estado do Piauí, para fins de publicação no Diário Oficial do Estado;
03. Ao Procurador Regional Eleitoral, para conhecimento;
04. Assessoria de Imprensa do MPPI, para divulgação entre as principais mídias das quais o Ministério Público dispõe de acesso.
Luzilândia, 03 de abril de 2020.
CARLOS ROGÉRIO BESERRA DA SILVA
Promotor Eleitoral
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